






হেমোপাখ্যান। 

শ্ীমধুমাধব চট্টোপাধ্যায় করিও 
চ 

ও প্রকাশিত | 

কলিকাত। ! 

এন, এল্, শীলের যন্বে মত্ত । 

নও ৯৯ আহীরীটে।লা | 

*১২৮৪ | 

মূল্য আট আনল লা । 





বিজ্ঞাপন । 

পাপী তাপস 

হে গুথগ্রীহী মহোদয়গণ এই সুবর্ণা সাঁলক্কত। 

হেমা নামিকা কগ্ঠ। স্বব্পিণী উপন্তাস খানিকে 

সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে বাধিত হইয়াছি, 
ইনি যে সাধারণের আদরিণী হইবেন এবপ 
প্রতী।শা করি না, পাঠক মমাজেও যে হতাদত্র 

প্রাপ্ত হইবেন ইহাঁও সম্ভব নয়ঃ অতএব মমানু- 
রোধে ইহার লালিত্য রসাভিঘিক্ত সুলাবণা দন 

জন্য সকলে সাদরে ইহাকে গ্রন্থ করিলেই মদী্ 
স্থতজ্ঞতার বিশেষ মর্যযাদ। প্রাপ্ত হইব | 

ফরাঁসডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকল'ল নন্দী 
এই পুস্তক খানি মুদ্রান্কন ও *প্রকাশ বিষয়ে 
যশ্েষ্ট যত্ববান হুইয়াছিলেন, ভন্গিমিস্তও তাহার' 
গ্রতি রুতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 
শিরিলাম না| 
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মাং কনুইব1ক! | রা 

ছং সাঁং চন্দননশার। ৃ শ্বীমধুমাধব শ 
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কাশ্মীর দেশের বাঁয়ুকোণে শঙ্করবাঁস নামক হিম 
লয় পর্বতের” এক শ্ঙ্দের অধিত্যকা প্রদেশে শুরপাল 
নামক এক গন্ধবর্ধ বাস করিতেন, তাঁহার 'ছ্থ্মোঙ্গী নানী 

পরম স্ুক্পী এক কন্যা ছিলেন, এ কন্যা একদা শুন্য- 
মার্গে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন চক্দ্রভাগা নদী 

ভর, তপোঁধন মহর্ষি বিশ্বামিব্র যোঁগাসনে , উপবেশন 
করিয়া! ধ্যানন্ছ রহিয়াছেন ॥ তাহার পশ্চা্ভাগে একটি 

সর্প বিচরণ করিতেছে, কিন্ত তাঁপসক্গিগের তপঃপ্রভাৰে 
হিং জন্তরাঁও হিৎল|রৃতি পরিত্যাগপুরর্বক অহিংশ্রক 

জীবের ন্যায় যে আশ্রমপ্রদেশে বাস করে” ইহা জানি- 
যাও ু্বুদ্ধিবশতঃ হ্মাঁদী তাহার জমীপবর্ভিনী হইয়া 
সেই ভুজগোপরি একটী ক্ষুদ্র লো 'নিক্ষেপ করিলেন । 
দৈবাৎ। সেই লোস্রীঘ্াতে আহত হইয়া সর্প মহর্ষির 
গাঁত্রের উপর গিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ অগ্নিতুল্য রাজর্ষি 
বিতর চক্ষুকম্্ীলন করিগ্লা কোপান্বিত হইয়া উহাকে 
অভিসম্পাত করিলেন। রে পাঁপীয়নি ! যৌদ্বিনগর্কের 
উন্মত্ত 'হইয়া আঁমাহক অবজ্ঞা করিলি? এইক্ষণে তোৰ, 
অহঙ্কার চূর্ণ হুউক, তুই মানবী রূপে পাতদনধামিনী 
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হইয়া নাশীালয়ে অবস্থিতি করিত এবং তোকে মহাঁসপেক, 

নিকটে সর্বদা সশক্ষিতচিত্তে কালযাপল করিতে ছইবে । 

যৎখকণলে বিশ্বাশিত্র হেম(কে এইক্লুপ অভিসম্পাতি করেন, 
সেই সময়ে হেমার পিতা শুরপাল গন্ধব্বদ্ুছিতার শাপ 
বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়! দুঃখিত ৩ ভদ্বিগ্রচিত্থে শীত 

সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবৎ মহাযুনি বিশ্বীমিরকে 
অভিনাদমপুর্ধক বন্ধাঞ্রলি ছইয়। লশল1 পকার স্ব করিতে 

লাশিলেল 1 কিয়ৎক্ষণ পরে" সেই তেজঃপ্ুর্ী 'কলেবর মক্কা 

মুনি শাধিপুক্র গন্ধর্ষের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 

সম্বোধন করত কহিলেন। হে স্বর্থগায়ক! আম্বার বাক্য 
খবদ্যথা হইবার নহে, বিশেষতঃ ব্রাঙ্ষণের কোঁপই অক্ত্রঃ 

আমি কোপাৰ্ষ্ট হইয়া যা কহ্ছিষাছি, ভাঙা তের, 
কমরাকে অবশ্যই ভোঁঙশী করিতে ছইবে॥ সন্দেহ নাই | ইহা] 
শুলিন্া খান্কর্ব শঙ্কিত হুইয়। কহিলেন, ভগবন। আপনি 
লানুফুল হইয়া আমার কন্যার কৃভাপরাধ মার্জজন। কুকন | 
বি কহিলেন, হেমা! অক্টীবিহশতি বহর নাশহবনে 

থখকিনে, পরিশেষে বছুসুণসম্পন্ম এক জন মানবের 

সহিত সাক্ষার্খহইলে এই শ।প হইতে মুক্ত ছইবে । 
বিশ্বাগিত্র এইরূপ কহিতেছেন, এম সময়ে তহমা্গী 

মানবী হইয়া উচচংস্থরে রোদন করিতে করিতে পাতাঁ- 

' শাভিমুখে পতিত! হইলেন। 

» গন্ধধ্ধরাজ ন্যীয় তনযাঁর ঈদৃশী দশা দর্শনে ছঃশিত 
অগে িজাবাঁকে গমন করিলেন! *তী কলা পাতাল 
পাতি ু বাঁদাত্র উহাকে মালবীরূপ দোঁধির! সহাদর্প 
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»্রাস করিতে উদ্যভ হুইল, কিন্তু ব্রহ্মবঁকোরঁ প্রভাবে 
ভাহাকে স্পর্শ ফরিতে পারে নাই কেবল ছয় প্রদর্শন 
করাইয়া তাহাকে, সশর্ক্কত রুবিয়া রাখিয়াছিল। অধুনা 
এক নিম্বল যশন্বী ও পরোঁপকারা ব্যর্তি তীহাকে 

উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু যতকাঁদে হেমাঙ্গী উদ্ধার পান্গ 
তখন গন্ধর্বলোকে ছুন্দুভিধনি হইয়াছিল । 

মন্দর পর্যত হইতে ভীষণ দানবের পৃত্ী চঞ্জকল। সেই 
বাঁদ্যোদ্যম শুনিয়াছিলেন কিন্ত কি কারণে সেই ছুক্ভিরনি 

হঙ্ল তাঁহার কারণ জানিতে সমুত্শ্ক হইয়া খ্বীয় পতিফে 
সন্ৰেধন ॥ করিয়। কহিলেন । নাথ! অদ্য শন্ধবর্বভবনে 

এরূপ বাঁদ্দার্দি মহোৎসব দেখিতেছি ইহার কাঁরণ কি, 
যদ আপনার অবগতি থাকে অনুকম্পাপুর্ধক আমাকে 

জ্ঞাত ককন। ভীঘু কছিলেন পরিয়ে! অদ্য 'আঁর রাত্রি 
নাই, অতএন পশ্5% কছিব এক্সাণে ভামি কাধ্যবশঃ 

স্থানাভ্তরে গমন করিব ঃএই বলিয়া তিনি গাত্রোণথান 
করির়। প্রস্থান করিলেন, চক্রকল1ও গৃহকার্ষো নিযুক্ত 
হইলেন্ট। বু দিবস পরে এ রত্বাস্ত প্ুনর্র্বার স্মরণ ইঈও- 
যাতে স্বামীকে সম্বোধন করিষা কহে, প্রিয়তম 
আপনিম্ঠফহিয়াস্থিলেন গন্ধরর্লেকে যে উঞ্সবাঁদি হইকা- 
সিল তাহার কারণ বালবেন কিন্তু অদেক দিন ছুইল তাঁছ। 

ভি বিস্মৃত হইয়ণছিলাম, আপনিওপ্মরণ করিয়া আমীকে 
কছেন নাই, এক্সণে পুমরায় তাক জিজ্ঞাস] কারেন্ট এই 
বঙগিয়ণ “আুপুরর্িক,সকল ত্প্তীস্ত জিজ্ঞাসা করিলেদ। 

তখন ীষণায্পুর কহিলেন প্রিরে। ডেই দি 



রপাল প্ছান্র্বরাজের কন্যা, হেমা বিশ্বীমিত্রের শাপ হইতে 
পরিত্রাণ পাউয়া গন্ধবর্বলোকে পুনরাগমন করিয়াছিলেন । 
সেই আহ্দাদে আনন্দিত হইয়া ্ন্ববর্বগণ উৎসবে উন্মত্ত 
হইযাছিল৯ তন্লিমিত্ত বাছ্যাদি শ্রুত হুইয়াফিলে । তখন চক্র - 
কলা] কহিলেন হেমান্জী কিকারণে শাপশ্রস্ত হইযাঁছিলেন 

এবং কিরূপে শীপোম্মুক্ত হইলেন তাহা] সবিস্তর বর্ন 
করিয়া আমার কৌত্ুছলরত্ি চরিতার্থ ককন্। আমার 
নিশ্চয় বোঁধ হইতেছে ছেমাঁজী মহুদতিক্রম “করিয়াছিলেন 
তজ্জছ্য কপনিধান মহর্ষি তাহাই পাপক্মযের নিমিত্ত 
তাহ্নাকে শাপফপ দশুভোগ করিতে দিষাস্থিকেন নতুবা 
সাঁধুরা কাহারও আন করেন না, তাঙ্ছাদের ক্রোঁধও 
চিরস্থায়ী নক্ষেঃ কেবল মধ্যে মধ্যে অনত্পথাবশ্বীদিখকে 

সতপথে এবন্ভিত করিহাঁর অভিপ্রায়ে তঙ্গার! কোপ 
করেন। যাঁছা হউক, 'অক্ষণে সধিস্তর সমস্ত রত্তান্ত বর্ণন 
কৰিয়! আমার অভিলাষ পুর্ণ কন! ভীষণাসুর কহিলেন 
ত্রিয়ে ! তবে অবণ কর । 



প্রথম পরিচ্ছে | 

পুররকালে মৎসাযদেশের ঈশানিভাগে ইন্জ্রমগরে কৰিধজ 
রাজার পুক্ভ সর্ববগুণসম্পঙ্থ অতি ভুশ্দীল ও পরম দয়ালু 
বীরঞ্জজ দামে এক রাজ যাঁস করিতৈন, সুরেসেন নামক 
এক ধন ক্ষত্রযন্তানের সহিত হা মিত্রতা স্ছিল, 
মেই বন্ধুন্বয়ে তুলা বয়ঃক্রেমঃ গ্রক অবয়ব» ভিন্নদেহ মাত্র 

' গ্রবৎ ভাগ্াদের ঈদুশী আদন্ুুরক্কি সিল যে পরস্পর একাস্ধা 
' স্বরূপে সর্বদা খকিতেন । 

ঁকদা। উভযে মৃশয়াচ্ছলে ভ্রমশ করিতে সথিলেন। 
হলমধো লিবাবসাগ হইল তখন লেই *ঘোর বিপিলদ্ছ 
একটি” মানব শুন্ঠ ইস্উকমর বাটা দেখিয়া অনুপায়বশতঃ 
তারা ভম্মধো প্রধেশ করিলেন এবং ইতস্ততং আব” 

লোকিম করিতে লাঁগিলেন। যে গৃ্নে পূর্ত পাঁভাল- 
হি কাদস্থিনী নানী সরব্বান্যন্দরী কাঞ্ধমণ প্রতিযার 
ঝায়"রূপলাবশ্যশ$লিদী সেই রষরীয় প্রতিস্কাতি বৈদ্য, 
রবঈনাধায়ে 'অনস্ষিত চিল । 



ই হছেমোপাখ্যান | 

রাঁজতনরী সেই চিত্রপট নিরীক্ষণ করিয়া! সখাঁরে 
সম্মোধনান্তে বলিলেন, সখ ! এই চিত্র কামিলীর সৌন্দর্য 

দেখিয়াই কেন উচ্ার গুণগরিমার ' প্রতি আমার চিত্ত 
সহসা আঁকুষী হইল» এই বলিয়া তিনি বিমর্ষ চিত্তে 
অধোবদনে উপবেশন করিয়া রহিলেন | জুবসেন ভাঙার 

চিন্ততবকল্য দেখিয়া তাহাকে অন্যমলা করিবার নিমিত্ত 
অন্ট গ্রছে লইয়। যাইবার চেষ্ট1 করিলেন কিন্তু কৃতক্কার্য্য 
কইতে পাঁরিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র কথখঞ্চিৎ 

মনের স্থর্যা সপীদন করিয়া বয়স্যকে সঘোঁধনপূর্বর্বক 
বলিলেন, মিত্র ! তোম!র সাঙ্বায্য ভিন্ন আমার ম্লোরথ 
পূণ হইরাঁর সম্ভাবনা] নাই, অতএব এ বিষয়ে বিশেষ 
স্বপে তোমায় অখন্ুকুলা করিতে হইবে | 

এইব্সপ রাজিতনয়ের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে শুরসেন 
বিষগ্ূভাবে কিঞিতকাল তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরি 

শেষে সেই চিত্রপটের নিন্নীক্ষর তাহার নেত্রগোচর 
হুইল, অুহাতে লিখিত রহিয়াছে যে এই বাঁচীর উত্ত- 

হশে' একটি অভিনব কাঁনন আছে সেই কানলের 
জলাশয় মধ্যে এ ফাদশিনীকে প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে ॥ 

| এইকপ আম্চর্যা [লিপি ব্বতাভম্ত অরগত হইয়া শুঁরসেন 

কিয়ৎক্ষণ তাছাই অনুধীলদদ করিতৈ লাগিলেন, ফ্রেমে 
নিভাবরী অবনাঁন হুইল» প্রভাত হইলে তিনি আর 

বিলম্ব ল/“করিয়া অতি সত্বর অস্ত্রে শক্জে নুসজ্জভূত 

হয় মিত্রাুরেঁখে এবং সেই লিপি অনুসারে উপ্তরা- 
ভ্ভিমুখে 'গদন করিলেন, ক্রমে নবকাঁদলে আবেশ করিয়া, 



ছেমোপাখটান। 

দেখিলেন, ্ুবর্ণবর্ণ বিকশিত কুস্রমে আ্কীর্ণ সিপ্ধুবাব 
অতুযুত্কৃষ্ট কর্ণপুর সদৃশ কর্ণিকার সকল কামিজনগণেৰ 
উত্স্ক্যজনক প্রফুর্লা কুকবক ও অনান্য বিবিধ স্গন্থি ও 
সুদৃশ্য শ্বেত? পীত, নীলগলোহিতাদি মানাবর্ণ পুষ্পের হচ্গে 
সুশোভিত হইয1 ভারুকজনের মনে বিবিধ নব নব ভানেৰ 

'বিভভীব করিবার জন্তই যেন 'অলম্থিত রষ্িযাঁছে 
কোথাও স্শীতল জলসম্পন্ম সরোবধরে আমল কমল ও 
উৎ্পলদলে নীহাঁরবিন্দু পতিত হুইয়! মুক্তাবলার ক্ষ 
শোভা পাইতেছে এবং দ্িবাঁগমে রজলী বিরহ দ্বুনীচ্চত 

চওয়াজ্জে মকরন্দ লোঁভা ষট্পদীগণ পুর্রে পুঙ্কে উদ্ভীষ- 

মান হইয়া প্রভূত ফুল্লারশিন্দ সমৃষ্থের মকরন্দপানে উন্বন্ 

কইয়া গুণ গুণ স্বরে আপনাদের বিচ্ছেদ দ্ভঃখ যেল 

গ্রিফতমাকে জানাইতেছে এবং দিমল স্ফটিকের স্াঁয় স্বচ্ছ 
সলিলে' কলহংজাদি পাতুরন্ছদ পক্ষী সমুদ্ষ নিচবণ 
করিভেছে । এই সকল মনোছর শোভা জন্দর্শন করিষ] 
শরসেন অপবিমিত কৌতুষল লাভ করিলেন। ভাষাৰ গব" 

অদুরবর্তা বিবিধ ফলশালী মহীকহ পরিশে ভিত উশ্রতপা! 
মহর্ষি কৌগ্ডিন্যের আশ্রম অবলেকিন কাঁরয়া ভদভিম্ুখে 
শীমর্ণকরিলেন এবং তথাঁৰ উপনীত হ্থইফ্ধ ভাহাঁকে প্রণন্তি 

পুরংসর কুঁতীগ্রলিপুটে অতিথি বলিয়া দণ্ডায়মান রছিলেন 

পুরে সেই ধমনীব্যাপ্ত কলেবর ধন্মাত্বা কুঙ্ডিনপুভ্্ শন" 

দেনকে আশীর্বাদ করিয়া উপবেশন কন্সিতে অনুমতি 
প্রদান কারিলেন,* এবং অনাময় প্রশ্ন, করিয়া বলিলেন? 

ধীমাল ! ভুঙ্গি অক্জ্ে শত্ত্রে সজ্জিত হইয়া! কি নিমিত্ত এক 



৪ হেমঘোপাখ্যান। 
বনযধ্যে আলিয়া ? খবির এই কথা শুশিম্প] শুরসেল নসর 
ভাঁবে বিনয় পূর্বক নিজ আগমন রত্তান্ত নিষেদম করিলেন । 

কৌশ্ডিন্য ভপোঁধন ন্তাছার মনোঁগত বিষয় জাবগত 
হইয়া কছিতে ' লাখিলেনঃ বন! এ যে সন্মুখখবর্তী জলাশঙ্ল 
ফেখিতেছ+ উটি ভূষৎ নামক মহাসর্পের বাসস্থান । সেই 
ক্ষত বাল গোধূলি সময়ে উঠিয়] অদ্ধ রজনী পধ্যন্ত এই" 
ধনে আহারার্ধে পশু অন্বেষদ করে এবং খামিনী শেষ 

হইলে সেই দপ পুনরায় স্বস্থানে যায় এইরূপ প্রতিদিল 

করিয়া] থাকে । সেই অপেন্ধ ভয়ে প্রথম রাত্রে কোন জন্তু 
এবনে অমাখত হুর না, ব্াত্রি শেষ হইলে বন্য জন্তু সকল 
অংলিয়া নিয়ে এই স্থানে বিচরণ করে । কিন্ত তুদি যদ্যপি 

কোন কৌশল দার! সেই বলিষ্ঠ বিষধরকে বিনাশ করিতে 

পার, ভাহা হইলে তোঁষার মনোঁভীষট গিদ্ধি হইবে এবং 
কন্াায়ালে সেই কলার সন্দশন পাইবে, নচেৎ সমস্যা" 

ল্পর্শযারপ্] কাদদ্িদপীকে কদাপি দেখিভে পাইবে লা । 

তাছার ক্লারণ এই যে স্ৃবৎনগরে শিরোরাতের প্রভাবে 
জলময্যে পাঁতাল গমনের প্রশস্ত পথ উত্তমরূপে দুটি 
খোঁচর হইবে এবং ভদ্ছারা নিব্বিঘ্বে পাঁভালপুরে প্রবেশ 

করিতে পারিবে, অন্যথা তথাঁয় গমন করিনাঁর অন্য ৫কান 

উপায় দেখিত্ডেছি না। এই সভুপাঁয় কছিয়া কৌশল 

তপোছন স্ভাঞাকে সে দিবস তথা অবশ্থিতি করিচ্ড 

আনেক অধুরোধ করিলেন কিন্তু শুরসেন বদ দর্শনের 

৬ৎস্বকো শত; জেই রাত্রেই জর্পকে বিনাশ করিবার জন্য 
গছর্যির নিকটে বিদায় লইলেন ! 



হেমোপস্ধাবন । ৫ 

অনন্তর সন্ধ্যাঁর পূর্ব্বেই নবকাঁনন ঘোরদ্ষকীরে আরত : 

হইতে লাগিল তখন শুরসেন আর্তি শীঘ্র অশ্ব্ীকে লতা” 
পাশে বন্ধন করিয়া ন্যস্ত সমস্ত হইয়া একী শালতকজে 

আরোহণ করিলেন এবং সাবধান পূর্বক অধোদুষ্টে রঙ্ছি- 
লেন। কিঞিৎপরে্ভষৎনাথ সরোবর হইতে শৈল শৃঙ্ছেন্ত 
ন্যার উদ্থিত হইয়া! মহাদান্তে ঘোরতর গর্জন করিতে আরজ্তূ 
করিল | তাহার নিশ্বাস প্রশ্বীস প্রলয়ের মকতের ন্যায় আতি 
প্রচগুবেগে রহিতে লাগিল তদ্দারা ক্ষুদ্র জন্ড সকল স্থান 

ভ্রষ্ট হুইয়] গেল, ব্লক্ষ সকল কম্পিত হুইন্ডে লাগিল 1 তৎ- 
পরে সুই ভুজঙ্গম জিঘৎস্ু হইয়া] ক্ষণে ক্ষণে মুখব্যাদন 

করতঃ কাঁননসধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ক্ষণকাণল গানে 

শ্রসেনের অশ্বচীকরে দৃক্টিগোচর হইল তৎক্ষণাৎ তাহ 
পশ্চাৎ পদ তুগু দ্বার ধারণ করিরা তাহ।কে ক্রমশঃ উদরক্ধ, 
করিল। দেই সপের শিররাত্বের জেঠাতিতে সমুদয় বিষয় 
বিলক্ষণ রূপে দেখা যাইতে ছিল স্ুভরাৎ নিজ অশ্থাক্ষ 
বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ হইয়া শরাঁসিলে অধ চজ্জ। 
বণ ্ংস্থাপন করতঃ আকর্ণ সন্ধান করিয়া বলিষ্ঠ লাখের 

প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গুকন্তর 'শরাঁঘাতে ভৎ- 

ক্ষণ ভুজঙ্ের প্রাণ বিনাশি ছুইল। 

তাহার পর শুরসেন সেই কাঁদনারাতি মহান 

লিভ করিয়া) পরম পুলকিত -চিততৈ বক্ষ হইজত ভুন্তলে 

প্অবীর্ণ হইলেন এবহ সর্পমণি সমগ্র পূর্বক, স্তর্দতি শ নত 

এষই 'সব্ঠররের তেরে উপাাক্থিত হইলে সলহন্মা পাতাল 
আহার লে্র'গোঁচর হইল। .লেই জপুর্ধ বন্র্প দর্শতুন সপে 



নি হেতমাপাখ্যান । 

একেবারে খুঁবন্থয়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে করিলেন, 
কি চমত্ফাঁর+ ঈশ্বরের কার্য সকল কত স্থানে কতই 
আঁশ্চর্যারপে পরিগ্রহ করিয়া অনস্থদন করিতেছে । এই 
ভ$বিয়] তিনি কিয়ৎক্ষণ তথায় কিরাম করিলেন পরিশেষে 
পাতীলপুরে পবেশ করিতে অহাদর হুইলেল। কিন্তু সহসা 

স্ৃতুায়ুখে প্রবেশ করাও ছুঃসাহসিকের কাধা এই বিবেচনা 
করিয়া ভাঙ্গার অন্তঃকরণে সাঁতিশয় আশঙ্গী হইতে 
লিল 1 কেনন:ঃ অনেক কৌশল দ্বারা 'একটী সর্পকে 

বিনাশ করিলাধ, কিন্ত যে স্থানে যাইতে হইবে সেস্তানে 

দর্পমগুলী, নাঁগপুকী সুতরাঁৎ অতি তয়ানক, সেখানে যে 
ভসংখ্য জঙৎ্খা নাগগণ অবস্থিতি করিতেছে তাহাডে আ।র 

সন্দেহমাত্র নাই । অতএব এই অপসমসাহসী কন্মে এর্ত্ত 

লে আমার মৃত্যু হইবার নিশ্চিত সন্্াবনা। যাঁঙ্কা হউক 

যদিও প্রাণশৃন্ত হয় তৃথ পি গমন করিতে পরাক্খ হইব মাও 

যেহেতু খধিবাক্য কখনই অন্যথ! হইবে না, মহুষি কৌন 
'আখমাকে অনুমতি করিয়াছেন যে তভৃঘ্লাগকে হিনক্ট 

করিতে পারলেই তোমার মনক্ষাঁষনা নির্ধিশ্মে 'দম্পন্ন 
হইবে» এক্ষণে ' সেই কথাই শিরোধাধ্য । এই ভাবিয়া 

শ্রসেন অণ্পে জপ্পে পাতালপে গমনোদ্যোগী হইলেন, 
"বার আতঙ্ক বশত পশ্চাঞ্গাামী হইয়। নালা প্রকার 
চিন্তা করিতে লাগিলেপ, এইক্সপে কিয়ৎকাঁল অতীত 

হুইল। ্ 
ফাঁছাঁর গর+ তিনি এই মনের মধ্যে এইটী নিক্ধীরিত 

করিলেন ঘে মঙ্সুষ্য দেহ 'ধারণ করিয়া অদ্যই: হউক আর 
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শতান্তেই বা হউক মৃত্যু একবার নিশ্চয়ই হইবে, লা হষ. 
আমি এই স্থানেই পরলোক প্রাপ্ত হইব তাছাতেই বা ক্ষাতি 

কি। এই নশ্বর দেহ জীবিত বাঁসনা অপেক্ষাও পর়োপ- 
কার ধর্ম অত উৎকৃষ্ট ভন্গিশিত্ত মন্থাজ্বা দরধযাচি আপনার 
দে পরিতাগ পুর্ধবক দেবগণের প্রভ্যুপকার কারয়া- 
চিলেন। এবক্প্রকার বিবেচনা! করিয়া সেই অসাধারণ 

্লীশক্তিসম্পনন ধন্মাক্সা শুরসেন বন্ধু হিভার্থে জাবলপম্যকট 
গণ করিয়। অগম্য পাতালপথে প্রবেশ কবিলেম এনহ বিবর” 

মধ্যে গ্দেশ সকল অবলোকন করিতে কঘিতে গমন করিতে 

শ!শিলেন! কোথাও হুর্য/কান্তমণি দ্বিতীষ সধ্যের ন্যাষ 
গ্রভ। বিস্তার করিয়] গুহার অন্ধকার বিছ্ৃরিত করেতেছে : 
কেন স্থানে লীলকান্তমণি নিজ ম্সিদ্দ জ্যোতিহে স্থানটীকে 

অতি রমণীঘ করিযা ব্রাখিয়াছে * কোথাও অল্পান্ধকরে 

শুভ্র হীরক খণ্ড সকল প্রজ্ছলিন্ত হইয়া শুছান্সীকে নক্ষত্র 

মণ্ডল মণ্ডত নীল নভক্তলের ন্যায় শোভা সম্পন্ন করি- 

তেছেঠ এই সকল শোভা সন্দর্শনে তাঁহার মনোঁগত ভষ 

তিরাছিত ছইয়] প্রত্যুততঃ অন্তঃকরণে আনন্দের” সার 
হুইডে লাগিল । 

*পাঁতাল মধ্যে এইরূপে বনুদ্র গম্বন করিলেন, অব-" 

শেষে এক অপূর্ব অনরালিকা দৃষ্টিগোচর হইল, ভিন 
প্রথমে বিবেচনা করিয়াছিলেন খী ভধনমধ্যে বহুলংখাক 

"ল[গথণের অবস্থাপ সম্ভব, কিন্ত পরীক্ষা দার; দেখিলেন 
তখণয় জনগ্রাণী, নাই, সভরাঁৎ অগ্রসর হইয়া ক্রমে বাড়ী 
মধো প্রবেশ কত্িলেন, কিন্ত বিধর়পথের ঘেরুপ সৌন্দর্য্য, 
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দেখিয়া] আক্সয়।ছিলেন, বটী মধ্যে তাঁহার কিছুই দেখিতে 
পাইলেন ন!। কেবল রত্বমিংছাঁসনে স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় 
কমলনেত্রা কাদগ্থিনী বির1জিতা রূক্চিয্রছেন, তাহার ঘৃগান্তি 
দিরছিত চজ্জমগুলের ন্যায় মুখমণ্ডল নক্ষত্রমশ্ডিত গগণ 
মণ্ডলাসুকারী হীরক খচিত নিংহ!ননে উদ্দিত রহিয়াছে। 
নবজলধরোঁপম কেশপাঁশ তাহাকে গ্লাস করিবার নামত্তই 
েন তাহার পর্শিবভীঁ হইয়াছে, আঙ্গকান্তি বিছ্যল্পভাব 
ন্যায় ল্টরত্িত হইতেছে । কি অনুপম শোভা ফেই রমণীর 
ূপলাবণা দর্শশ করিরা শুরসেন চকিত ও বিশ্ময়াপন্ন 
হইলেন এন্ৎ তাহার চিত্ত থেন শুন্যে উদ্ভ্রান্ত। হইতে 

লাগিল, তখন তিনি ভাঁবিলেন, কি চমত্কার ! আমি শৈশব 

কালারধি ঈদ্বশ রূপলাবিণাসম্পন্না কামিনী কখনত নষন- 

গেচনন করি নাই? আর অবনীমগ্ডলে এরূপ আশ্চর্ঘযগ্ধূপ 
বিদ,মান থাবা নিতীন্তই গঅসম্জন বে(ধ সিল, যাহাহুউক, 
এই অদ্ুুকপুধ্ব আশ্চর্যারূপ নয়ন-গোচর হওযষ] অপ্প 
মে।ভাগোর কথা নহে । এই ভাবিয়া তিনি নআ্ভীবে শলৈঃ 
শনৈংস্লেই কামিনীর সমীর্পশবস্তাঁ হইয়া কসাপনার দাম 
গ পরিচয় ঘথাষ্ধ কাতর করিলেন এবং তাছাকে সন্বোধন 
পুর্ধবক অনুনয় বাক্যে বলিলেন। ভদ্রে! তুমি কি লৌদা- 

মিলী অচঞ্চলা রহিয়াছ, অথব| +চত্রপটের কাদস্থিলী। 
আমার অনুভব হুইতেচ্ছে যে বুঝি তুমি বিধুর্তিনা রোছিণ। 
হইবে» তার যোভশকলা হরণ করিয়া লুগ্বীয়িতা রা্ছি- 
যাছ+ নতুবা এমন আশম্চর্ধয বুপলাবণ্য কখনই বর্মন, 
জুইভ লা। অতএব তুমি লাঁদান্যা মানবী নুহ, ভোখার 
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* ুগাজিত আন্গসৌন্দর্ধয নিরীক্ষণ করিয়া! আমার চিত 
চমক্ষিত হইল, নয়ন প্রফুপ্র ও বন পরিতুষ্ট হইল, কিন্ত 
বিশেষ পরিচয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার গ্ান্তঃকরণ 

একান্ত উত্যু ছইতেছে। ছে চাঁকরজপিণি ! দিজ পরি- 
চগ্নাদি বিশেষরূপে অবগত করিয়া আমাকে বাধিত কর । 

এই কথা! শ্রবণ করিয়া কীঁদঘ্থিনী কিঞিঃৎ লঙ্জিভা হইলেন, 
এবং ঈষৎ হাস্য করিয়! বদনে বসন বাবধান পূর্বক কিয়ও- 
ক্ষণ আপন "যনে ইহাই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে 

এই স্থাঁন জাতি ভয়ানক ও দুর্গম» এস্থ/'নে'অপসর কিন্র 
এব য$হাঁরা অনায়াসে পলকের মধ্যে আকাশ হইতে 

অবলীলাক্তমে সগ্তুর্ধীপ অরলোঁকন করেন, ভাঁহারাণ্ড 
আগমন করিতে শক্ষিত হল । এক্ষণে মনিব ছইঘা! ইনি কি 
প্রকারে লমাথত হইলেন, এখনেত মানব জাতি আবার 
কোন ক্রমে মন্তাঁবনা নাই» আর আমি শ্বপ্েও জালিতাম 
নাষে এই অভাঁশিনপীর ভাঁগো মানব জন্দর্শন ঘাঁটবে । 
ফলত; ইনি সামান্য ব্যক্তি নছেনঃ অদ আমার শুভদিিন 
ও সুপ্রভাত হইয়াছিপ তন্ষিমিত্ত এই অপুর্ব দর্শন ঘটি- 

যাছে। এই ভাবিয়া! পরে প্রকাশে কাছিলেন, বীর" 
পুকষপ্ বন্ছু সৌভাগো আদা আপনকার সহিত আমার 

সন্দর্শন হইল কিন্তু এক্ষণে পরিচয় প্রদানের সময় নহে, 
জ্যমোর সমুদয় বস্কান্ত আপনাকে দরে কহিবঃ আপাততঃ 
আমার মলের মধো ঘতৎপারোনাত্তি আশঙ্কা হইতেছে । 
কার লেই চুর খলন্বব তি নৃশংস ভূষৎাগ" 
ক্পাছারীকখে কানন ভ্রষণে গিয়াছে, হঠাৎ আলিয়া, পাচ্ছে 
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আঁপনকারস্রাণ বিনাশ করে এই চিন্তাতেই আমি ব্যান 
লিভ ছইতেছি, আর “জন্মাবচ্ছিন্নে আমারও ক্রেশের 
পর্যাবসাঁন হইবে না, আমি সর্বক্ষণ ইহাই অনুশীলন ও 
চিন্তা করিতাঁদ যে এমন ভয়ানক চুর্গম স্থানে মানবজাতি 
কিরূপে আঁথমন করিতে অমর্থ হইবে, আর কি প্রকারে 
সামি এই প্রগড়ি ছুঃখ হইতে নিৃতি পাঁইব, অতএব 
আমার কপীলক্রমে যদ্যপি আপনি সানুকূল হইয়াছেনঃ 
তবে দেই ছুরাস্ম! কালের মুখ হইতে জীবন রক্গীর নিশিত্ 
আশু উপাঁয় বিধান ককন। 

এই কথ! শ্রবণ মাত্র শুরসেন সহ্থাস্য বদনে নিনের 
শুভাননে ! আমি সে আতঙ্ক রাখি মাই, ভূষৎনাগ্েের জীব” 
নলের স্থিত একেবারে বিনষ্ট করিয়াছি” সেজন্য কোল 
উদ্বেন করিও না, তাহাকে বর্তমান রাখিয়া 'আজি নাই 
আর শাক্রকে জীবদ্দশার”রাঁখা কদাঁচ সমুচিত কম্ম নহে । 
আমার পুর্ববপুকষাঁচরিত দান, তপঃ শৌচ, আর্জব ও 
তিতিক্ষাদি ধশ্্ন বলে আঁমি মাঁনবদিগের অশীম্য স্থানে গমন 
ও শিক্রনিপাতনে সততই সক্ষম হুইয়াছি, সেই ছুর্জর 
ভূষৎনগ আমা অন্ত্ররনলে দদ্ধ. হইয়া দেহ ভ্যাঁগ করি- 
"কাছে ভাঁছার শিটোরত্তের এভাবে তোমার, নিকটে "আত 

মন করিয়াছি তন্মিমিত কোন চিন্তা লাই । | 
. অনপ্তর ভূষৎনাঁগেরমৃত্যু শতবাদ কর্পশেচর হওয়াতে, 
কাদন্থিলীআহ্মাঁদে, পরিপূর্ণ? হুইলেন,আর: হার :উদ্ধা: 
“শা জাগরিত হইয়া! উঠিল পরিশেষে তেন অভির 
'মঙগে কৃঙিতে লাগিলেন । হে মানবশ্েষ্ঠ | আগনি তই অসহ-. 
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সাহজিক কার্যযানুষ্ঠান করিয়া আমাকে চির উর্পকারপাঁশে 
বদ্ধ করিলেন, আমি এ খণ প্রাশান্তেও পরিশোধ করিতে 
পাঁরিব নাঃআপনার আনসামানা পরাক্রম এবহ প্ুণ্যাশিত 

কলেবর অবলোকন করিয়া আমার কঠোরকলুষংস ও 
দেক অতি পবিত্র হইল» আর ভুরহ ক্লেশভাঁর তিরোহিভ 

হুইয়! অতুল আনন্দ উদ্দীপিত হুইল। আ'পনকাঁর বাবে 

কৃতান্তস্বূপ অর্পভয়ে নি্ৃতি পাইলাম, বিষম বিষরূপ 
বক্ষশাপে স্বৃক্তি হইবার উপাঁয় হুইল+ আপনার এই যশং- 
কীর্ভিব্যোযষশোভিত-ভারকাঁর ভ্াঁয় মালবগুলে বিস্তীর্ণ 

ছইবে। *এইরূপে কাদছ্ছিনী শুরদেনকে প্রশৎলা করিয়া 
ওপরে আত্মক্ুত অপরাধ বিশ্বামিত্রের অভিশাপের 

বিবরণ আঁদ্যোপাম্ত বণন করিতে আরন্তু করিলেন । 

আমি গন্ধর্বরাজ জুরপাঁলের কন্ত, যাঁর লাম ছিল 

হেমা, এক্ষণে জীমতী কাঁদন্থিনী / মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অভি- 

শাপে এই আুরবস্থায় পতিত হুইয়াছি কতিপয় বৎসর 
অতীত হুইল, কি দেবগ্রণ, কি দাঁনবগণ, কি ষক্ষকিন্রাদি, 

কিস্বা* মানবজাতি, কি অপরাঁপর আত্ীয়বর্থ কাহার 

স্থিত এ পর্য্যন্ত দেখ] হয় নাই, নিব্লবচ্ছিন্ন বিষগভাঁবে 
কাঁলযাপন করিতেছি আঁর কি শক কি উপবেশন 

সতৃতই সর্পভিন্বে কপ্গিত কলেবর হুইতেছি, প্রতিদিন 
যুকিথিঃৎ, পার্ুষিত কল ভোজন ফিরিয়! জীবনমান ধারণ 

করিতেছি আহা 1. খধিবাক্যের কি প্রাঁছুভৰ, উই ছক 
কেশ কাঁলযাপন একরাঁতেও. “সামার প্াধান্ত হয় নাই আর” 

ব্নাক্কৃতিরও -'এরান ইরলক্ষণ্য জম্ম লাই। যাহ) হউক, 
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এক্ষণে আঁপমকার আগমনে আমি পরম সস্তোষলা 

করিলাম | 

এই অসকল কথ] আবণ করিলে শুর়সেন পরিশেষে 
তীহ্ছকে অন্বোধন করিযাঁ কহিলেন, চাঁজনেতে ! গঙ্ধবর্বগণ 
স্টভকাধা সম্পাদক এবং তাহারা দেখগণ ও দেবর্ষিগণকে 
সেশ্োছন বিদ্যা মৃত; গীভ প্রভৃতি শিক্ষা দ্বার! সদ! সন্ভ্ট 
করিয়া! থাঁকেন» সেই কুলোজবে। তুমি, তোমাকেও সুশীলা 
ও জদাঁশয়! দেখিতেছ্ি* তখে কি নিহিত ব্রহ্ছর্ষি 
বিশ্বামিত্রের নিকটে অপরাধিনী হইয়াছিলে ? 

তিমি কহিলেম+ একদ! আমি যদৃস্ছাক্রমে মে, রাজর্ষি 
বিশ্বামিদ্রের আজতমে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কুষঃ 
কালদর্প দেখিডে পণইলমঃ কিন্তু ভৎ্কাঁলে কেমন আমার 
সুদ্ধি বিপধ্যয ঘটিল, আমি আশ্রমবাঁদী পকল প্রাবীকে 

অছিৎভক জানিয়াঁও অর্পাকে একট্টী লো নিক্ষেপ করি 
লাঁম। সেই লোক্রীঘাতে আহত ভ্ইক়া সর্প মছর্ষির' 
গাত্রের উপর শিয়া গড়িল। ভিলি ধ্যাসিস্থ ফ্রিলেন” 

উহার ধ)নভক্টা হইল, তখন ভিনি ফ্রোধাবিত হই) 

জামাঁকে অভিসম্পাত করিলেন, প।গীয়নি ! তুই সক" 

মদে মত্ত হইয়া! 'খেষন আমার অবমাননা]! করিলি; এই 
পরাঁপে ঘাঁমবী হইয়া পাঁভালপুকে বাস করিনি । তেই 
তবধি 'আমার আই রূপ ক্লেশে দিনযাপন হইতেছে, 
জানিনা” বিধাঁড়া কত দিলে আমার ছঃখের অরমাপ 

"করিবেন । শুরলেন কছিলে ভাফিনি £ ভুমি কি জালগা 
ব্রস্ষশংগ অভিষ্ঞম ক? কার সাদা নত 
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 পুর্বকাঁলে নহুষ নাঁমে চন্্রবতমীয় 'এক রাজা ছিলেন, 
তিনি দিব্য রথে আরোহণ কাঁরয়! ছদেবলৌকে বিচরণ 

করিতেন এবং অঙঙ্কাঁরে মত হইয়া কাহঠকেও আজ 
করিতেন না, কটাঙ্গমাত্রে পাণিগনের বল হরণ করিতে 

পাঁরিতেন | দেব নর, কিন্নর ও ব্রদ্ধার্ষি প্রভৃতি ত্রিভু- 
বনের শপ্রাঁধ সকল সশঙ্থিতি হুইয়] তাঁহাকে করগুদাথ 

করিত, অহত্র সহতআ্ খধিণণকে তীর শিবিকাবহ্ছশ 

করিতে হুইস্ভ। এক দিন অগন্ত্য মুনির পৃষ্ঠদেশে তাহা 
পাদস্পর্শ হইয়াছিল, সেই পাঁদস্পর্শে টগর হইয় 
অগ্যস্ত্য*মুলি তছাঁকে সর্পদৈহু প্রাপ্ত হও বলিয়া অন্ভি- 
শপ প্রদানি করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই স্বিখ্যাত নন্কুষ 
রাজা শত শত অশ্বমেধ যজ্ব নির্বাহ করিরা বনু পুণ্য 
উপ্পার্জন কফরিরাছিলেন, তথাপি ্রাক্মণের অমর্ধাদি! 

করিয়া ব্রহ্ষশাপের পরতন্ত্রব্টীতঃ * তাহাকে জজগর 

ছইয়া অরণ্যালি মধ্যে থাকিতে হইয়াছিল । কিয়দ্দিন 
পরেঠ রাজা বুধিষ্টির তীহাঁকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
ভতঞএব বেদাবদা ব্রীক্ষণগণের বাঁকা কখনই লঙ্ুঘশ 

হুর লা, ব্রহ্মকোপ!নলে সগরবহংশ এককালে ধংস হুয়া 
ছিল তাহা বোঁধ করি তুমি শ্রবণ কর্পিয়! থাঁকিবে। হছে 
শোভলে | €ভোঁমাকে "যে ব্রক্গশাঁপে এই ছূর্নিবার ফ্রেশ 
কার করি তে হইয়াছে তাঙ্ছা! জীম্চর্ধ্য নহে” ত্রক্মকো- 
পের বশীভূত হইয়! দেবগুও অনেকবণর মর্ত্যলোকে বিশ 
রখকাঁরিয়া ্ িয়াদ্ছেন। যাহা ছউক, ভোঁমাকে বোধ করি 
ফিরকাল একপ্র কউক্োগ 'করিতে হুইরে লা, কৌ না, 
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' স্কষিথণ এত কঠিন হদয নছেন। জগতের সহিত জ।ধলই 
তাহালদ'র প্রধান ব্রত, খন কাঁছাকেও চিরছুঃখে নিপা 

ভিত কর] তাঙ্ছাদের অভিপ্রেত নহে; তবে যে ক্রোখ- 

বশত তোমাকে শাপি দিষাছেল সে কেবল ভে।মার 

অহঙ্কার দেষের শ্রঁযশ্চিত্তস্ববপ কোধ হইতেছে | ভাল, 

£€স সকল কথা দুরে থাকুক» এক্ষণে তোমার নিকট 
আমার তিনটী প্রশ্ন আঁছে ভোঁম।কে বলিতে হইবে । ইসা! 

শনি বাদশ্থিনী শুবসেনকে সন্েধনপুর্র্বক বলিলেন । 
সে ধীষদগ্রাগণ্য। আপনি সর্বাগমপারগ মনীষীর ম্তাষ 
স্রেব্রত, সতাপর, পিশ্দ্বাস্বভাব এ আপনাকে সর্ব পকারে 

আভলদ্ষপজম্পনন দেখিতেছি। আঁপলার কি প্রশ্ন আজ্ঞা 

কফকন। | 

শ্বরসেন কহিলেন, ভদ্দে! আমার মনের মধ্যে এই 
সংশয় হইতেছে যে শীগ ভবনে আসিয়া! এক বৈ 

দ্বিতীধ অর্প দেখিতে পাইতোছি নী বেন? অ।র তুষি 
কথিলে ঘে পর্যষিত ফল খে জনে আঁণ ধারণ করি- 

তাঁম, কিন্ত সেই ফল ভুমি কোথায় গা হইতে? আর 
কানুন বাটীতে কাহার কম্টার অবয়ব চিত্রিত রহিয়াছে? 
এই তিনটী বিষয় তোম।কে বিশেষরূপে কহিতে হইবে | 

এই কথা শুনিবামাত্র গন্ধবর্বতনয! ফরমে ক্রমে, এই তিনটা 
বিবরণ কীর্তন করিতে আ'রস্ত করিলেন। 

হাসাদালহনগানাজনগু্ঞ, 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ! 
চীন অী্ি 

কাদন্বিনী কহিলেন, পরীক্ষিতনন্দন রাজা জগ্গেজ্ 
যত্কালে পিভৃশোক নিবারণার্থে রোষাভিসভুত হইয়! 

সর্পযজ্ঞ করিরাঁছিলেন। সেই সদয় এস্থানের সমুদাঁয় 

সর্প ব্রহ্মমন্ত্রের আকর্ষণে সেই যজ্ঞা্িতে পতিত হইয়া" 

ছিল। *খধিদিগের মস্ত্বের কি অসীম ক্ষমতা, স্বর্গ মভ্য 

গাঁতালের ভূজঙ্গগণকে যেন রজ্ভ্ু দারা বন্ধন করিয়! 
এককাঁলে সেই অনলে দদ্ধ করিতে লাঙল, নাগগণ 
শৃ্ঠ হুইতে অনবরত হাহাঁকাঁর শব্দে পতিত হুইে 
লাশিল, সর্পকুল একেবারে ধংজ ছইবাঁর অনুবন্ধ হইয়া 
উঠ্নিল। 
. প্রুরীক্ষিতনন্দনের এবন্প্রকার অবিহিত কম্মানুষ্ঠান 
ও সর্পদিশের বিনাঁশ দেখিয়া আভ্তিক মুনি সেই যজ্ঞ 
নিবারণ করিয়াছিলেন, তনিষিত্ত তক্ষক এবং আর কয়ে- 
কী সর্প রক্ষণ পার তাহার মধ্যে কিছ্িঃৎ পুণ্যবলে ভূষণ 

নাগও রক্ষা, পাঁইয়াছ্ছিল। সেই অবধি এই বিবরেই,. 
কী করিত 'অন্ক কোন অর্প এ স্থানে নাই। 
রাজা জন্মেক্য়, -যজ্ঞপ্নস্তে সঙ্কপ্প করিয়াছিজে 
খে ভরিুবদের .ভুঁজন্দম সকল এই যজ্ে সম্মুলে, রিনস্ট 
কইয়া] খাইবে,. এক্ষণে তাছা না করিয়া... বিশঠীতিগঞ 
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'কর্তৃক বৈশ্বনিরকে সমুদ্রে বিসর্জন করিলেন। হুতাঁশন 
পূর্ণ হুতি না পাঁওষাঁতে পরিতুষ্ট হইলেন না, সেই রাঁগ- 
বশতঃ তিনি অদ্যাঁপি মধ্যে মধ্যে অমুহ্্র গর্ভ হইতে উত্থিত 
স্ুইয1 সাঁগীর সলিন শোষণ করেন । হে মান্যনর ! মুলিশণ 
তাঁহাকে বাঁড়বানল বনিষণ থকেন, এবৎ একটীমাহ মর্পাই বা 

কথানে কেন রহিল তাঁহার বিষষ আপনকার নিকটে বিস্তা- 

রিতবপে কহিলাম 1! এক্ষণে ফলের বিবরণ আবণ ককন | 

যখন স্বকর্পনশতঃ ব্র্মর্ণি বিশ্বামির আমা অভি- 
শপ পদান কবেন তখন আমান পিতা শ্ববর্পাল নামক 

ন্ধর্ব মহাশয় সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া] মহাঁযুনিণ বিশ্বা 
িত্রকে বু এ্রকাৰ স্ভতিন!দ করাতে তিনি কাকণা বসে 

আরজ হইয়া আম।ব শাঁপ বিমোচনে হেতু উহকে অস্কুমতি 
করিয়দিলেন ফে+ মানধদর্শল ভিন্ন তোমাৰ কনা শি্ভুতি 
পাইবে না, কিন্ত 'আমি যে কতদিন পযন্ত এই স্থানে 
থাকিব আঁব কত বৎসরের পব উদ্ধীর হইবঃ মে কথা আমি 

দিশেরকপে অবগত হই নাই, স্তরাৎ পিতা ও ত্রক্ষর্ষিতে 
এ দকল কথা হইতে লাগিল” এমন সময়ে আমার আৰ 

কাঁলবিলন্ব সহিল নাঃ অমি সেইক্ষণে মাননী হইয়া! রোদন 

করিতে কবিভে এই ঘোর মাগীলয়ে পতিত হইল, তখন 

গিতা মহাশয় আমার ছুত্রবস্থা দেখিয়া যত্পরো নাতি দুঃখিত 
হইয়! শ্বস্থানে গষন করিলেন । আমি বিষাঁদ-সলিকে 

জগত হইয়। অনিবার্ম্য ভয় ও চিন্তায় কাল হরণ করিতে 

লাগিলাস। অহি1! নগ্গ।নের প্রতি মাতা পেভার কি অপাৰ- 

লীষ স্কে আঁষি এখানে সধাগত হইলে কি ভোজন করিব? 
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কোথায় শখন কবিন, কি এ্রকাঁবে ভুর্িবারপ্রূশ হইছে 

'আমাঁর জীবন রক্ষা হইবে, এই মস্ত বিষষ জনক মহাঁশষ 

সদা সর্বদ| অনুশীলন করিতে লাগিলেন । গরে ছুই দিবস 
অতীত হ্ুইন্দে তাহার অন্তঃকনণ একান্ত আঅস্বাস্থ/পব হ্বও+ 
যাতে অপত্যমাধায নিতান্ত অভিনত জইয! তিনি অংক 

থাঁকিতে পারিলেন না, বাঁৎসন্দা ও প্নেছেব পরবশ হইয়া 
লম্যান্ুমারে এখানে আগমন কবেনঃ কিন্ত প্রতিদিন 

আদিতে পারেন না, তন্লিমিন্ত আমার আহাব!থে মগ্তাঙেৰ 

ফল একেবারে প্রদান করিয়া যাঁন। আমি নিতা নিত্য 

দিবসের খঙ্টভাঁগে সেই পয়ামিত ফল ডেজন করি, লেন 

বভান্ত এতাবন্মাত্র । 

হে মন্ুজশ্রেন্ঠ ? চিনলেখান এই ভাভানিনীৰ অবিকঞ্গ 
প্রতিমজি [চাত্রত আছে তাজা বিশেষ তদন্ত 'অংপ্লাতল 
ল্শিআপানি প্রণি ।ন ককন | আমি মন্ুষে'র অহা ও 

ন্যতীত স্বদেহ ও স্থধগ পণ্ড হইতে পাবিব না খষি ইহাই 

বহিঘাছিলেন € লেই কাবণবশতঃ পিতা মভাশিয মল 

জ]ভির অহিভ আমার পাণিগ্রহথনেক নির্ঘঘ বরিয়া পৰি" 

শেষে ভাঁবিপেন, ঘে হে মাতিত। মালবা ছইয। দৈবন শতিঃ 

পাত লপুরে অবস্থিতি কার, কোন» মানবের জাহ্কাযণ 

বাযাতিবেকে উহার জচ্ছার হইবার সন্তাবনা নাই? কিন 

মনুষ্যগণ কিদপে ইহার অনুধাবন '্ষবিতে পাবিবে? তনয়া 
তন্ন চিষ্কু ধরীতলে ত কাহার লক্ষিত হইতেছে *না। ঠই 

আঁশঙ্কায় আমর উদ্ধাবের নিমিত্ব তিনি সচোর্টিত হই 
কালন মর্ধেচ এবখাছি ই্উকমষ লাটী [লর্মাণ উবাইবা- 
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-ছিলেন॥ ত্ম্টধ্য আমার অবিকল অবয়ব একখ।নি চিত্রপ্টে 

লিখিত করিয়া সংস্থাপিত করিয়! রাখিয়াছিলেল । আর 

আমার দ্বিতীয় কলেবর বলির] তিনি দ্বিতারবার কাদন্থিলী 
নাম রঙ্গ করিয়াছিলেন 1 জেই শ্ত্রে অদ্য আপনকাঁর 

সহিত সন্দর্শন হইয়াছে, নতুবা আপনি শত বহ্সর পরি- 

শুষ করিলেও আমার আনুলন্ধাঁদ করিতে পারিতেন না, 

যেহেতু আমি প্ভোর মুখে শুনিয়াডি” যে অনেকানেক 
ব্যক্তি সেই চিত্রপটে মদীর আনয়ব নিরীক্ষণ করিয়া আমার 

পাঁণিগ্রহণ করিবার জন্য একান্ত উত্স্রক হছইয়:ছিলেন, 

কিন্ত ভয়ানক স্থান বলিয়া এপর্ষান্ত কেছ এস্বানে দসাগমল 
করিতে পারেন নাই, এব পিতাও খধিশাপ ব্যর্থ হইবার 

নয় জানিয়া এতাবৎকাল স্বেস্ছ(পুর্বক কোন মাঁনবকে 
আখনয়ন করিবার চে করেন নাই, ভাগ্যক্রমে আজি 

আপনকাঁর দর্শল প্নইয়াজি। হ্দার আপনকার পুকষার্ 

দেখিয়া পরম প্ুলকী হইছি, এত দিনের পর খখিবাক্য 

বিশুদ্ধমতে নিম্পাদিত হইল» আমিও রঃ হইলাম । এক্ষণে 
'আপনকার মনের অভিপ্রায় কি তাহ] একাশ ককন । 

গন্ববর্বতনয়া এই " কথ? কহিলে প্রন ঠা কিধিও 
কাল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কাঁদশ্বিনীকে 

সেই কালন বাচীতে লইয়] যাইব, কিমা! রাজপুজ্রকে এখানে 

জাঁনরন কাঁরব এই ছুই ক্ষশ্মের কোঁনউ! সুকর্ভৃব্য হয়, কাদু 

ম্থিলীকে লইয় যাওয়া অতি ছুঃসাহুসী কাঁষর্য.$ কারণ এই 
্াত্রিকাল বিপুল বনোপবন আতিক্রয় করিতে হইবে, 
'ানার্ডে, অনেক বিপদ ঘটিবার, সম্ভাবনা, অতএব র্াজ- 
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ক্ন্য়কে এখাঁলে আনয়ন করাই শ্রেয়তঠ কল্প। এইরূপ 

মনে মনে বাদাতুবাদ করিতে পঁরিতে প্রায় দুই দণ্ড কি 

'ভাতীত হুইল* তখন কাঁদম্িনী বিবেচনা করিলেন, খে 

*« মৌনহ সম্মতি লক্ষণ » ইনি আমার পাণি গ্রহণ অভিলা- 

যেই এস্থ।নে আগমন করিয়াছেন, ইহাই নিশ্চয় বোধ 

হইতেছে+ কিন্ত কেন কোথা বলিতে পারিতেছেন না, এন 

ভাবিয়া তিনি কিক্িৎ পরে কহিলেন । জিয়ন্বদ ! আপনি 

ত নাঁগপুরকে নিক্ষণ্টক করিয়াছেন, আরত এখানে 
কোন বিদ্ নাই, তবে আমার পাঁণিগ্রহণ করিয়া আপনি 
এই স্ুন্ধিন অবস্থ।/ন ককন । এই কথা নলিতে বদিতে তাহার 
পরিণুয় বাসনা এ্রগাঁঢ়ুরূপে নবীভূত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ, 
তিনি আপন গলদেশ হইতে বৈজরন্তীমীলা উদ্বোঁচন 
করিয়! বিনিময়াথে নিতান্ত উৎসুক ছইলেন । তাছ। দেখিয়া 

শুরসেন বিমুখ হইয়া বলিলেন, চীকহাসিনি ! আমি ভোঁমাঁর 
পাঁণিগ্রহুণ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করি লাই, 

বাস্তবিক স্বরূপ কহিতেছি যেআমি তৌমংকে গ্রন্ছণ করিষ 

নাঃ এবং ০সে আশার আমার আলা হয় নাই। যে জ্ন্য 

আখসিয়াছি তদ্িষয় শ্রনণ কর 1 

কানন বাঁটীর চিত্রলেখায় তোমার কাঁল স্ধাকর নিরী- 
ক্ষণ করিয়া আমার প্রাাধিক বন্ধু রাঁজতনয় বীরধজ সুখি: 
চকোরের ন্যায় একান্তিক চিন্তাক্মি লিমগ্ন রহ্ছিয়াছেন। | 
তাহার শিমিত্ত যখোচিভ পরিঅম ম্বীকাঁর পূর্ধবক এই 

দুর্খম স্থানে উপন্ছিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অম্মর্ভি 
হুইলে আবিলম্বে তাহাকে নয়ন করি এবং্টন্দর্ণমণি 
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বংযোঁগের জায় তোমাদের উভয়ের মিলন জন্দর্শন করিয়] 
পরিভোষ লাভ করি এই আমার মানস অথবা তুমি আমার 
ক্মহিত রাঁজপুজ্রের নিকট গমনে দ্যোঁদিনী হও 1 এই কল 
কথা আরণানন্তর কাদন্িনী কিয়ৎক্ষণ মৌনলভাবে থাকিয়া 
পরিশেষে শুরমলেনকে অন্বৌোধন করিয়া কহিলেন হে 

বন্ধুপ্রিয় ! আঁপনকার তুল্য নিঃস্বার্থ বন্ধুকাঁধ্য জম্পীদন 
করিতে আমি কিশৌরী কালপর্ান্ত কখন কাঁছাকেও দেখি 
লাই, আমি আপনাকে বরণ করিতে অভিলাষ করি আপনি 

মিত্রাকুরোধে আরঁ্খ।কে পরিত্যাথ্ করিতে সম্মত হইতেছেন, 

জগতে এরূপ লোক অতি দুর্লভ যেন্য়ং উপযাঁচিকা"কামি- 

লীকে অন্যের উপভোগের জন্য পরিত্যাগ কারিতে পারে ! 

যাহা ছউক* আপনকাঁর এই ইৈষম্য ব্যবহার দেখিয়া! আমি 
আ্যর্ধ্যান্বিত হইছি, আপন যখার্থই বন্ধুছিতৈবী,আপ- 
লার গুণ দেখিয়ই আমে আপনার প্রণয়াভিলাফিনী হইল 

ভেছি, অপরিচিত গুণসম্পন্ন রাজপুজ্রর কিরূপ চিত্রের 

লোক, তাঁহ! জাননা, অতএব তাঁছাঁকে আমার হাদয়ধি- 

কারী? ক্ষি. প্রকারে করিব, বিশেধত; পিতার অভিপ্রার 

যে মনুষ্য আমার উদ্ধার করিবে তাহার আাহিতই আমার 
বিবাঁছ হয়, সুতরাং আপনাকে মাল্য দানই আঁমার. উচিত 
'বোঁধ হইতেছে । তখন শুরমেন কছিলেন, ভদ্র! মেই 

'ক্কাজতনগ্ সামান্য ব্যক্তিণনছেল, ভীহার আকৃতি দেবতুল্য, 
আর কিক্র্পে, কি. গুণেন,কি প্রতিভাক্র, কি বল বিক্রমে?, 
সর্ব বিধায়ে তাহার সদৃশ লোক ভ্রিলোকে সলভ, জামার: 
'মেমন (লেরর .দেখিতেছ ভীহায় কলেব্রও এই. গকার, 



হেমোপাখ্টিন । ৯ 

তাগছার কিছুমাত্র প্রভেদদ নাই+ একাবয়ব তুল্য বক্স, আর 

'ঁমাদের উভয়ে হরিছর আত্মা” শয়ন: তন গ্রমল।গমন 
ও উপবেশন আমরা ধককালে সম্পন্ন করিয়া! থাঁকি। এই 

সকল বিষয় তুমি পরে জ্ঞাত হইতে পারিবে, আঁমি যথার্থ 

কহিভেছিঃ তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না তুমি কি্িত- 

কাঁল অপেক্ষা কর, আঁমি সত্বর তাহাকে আনয়ন কক" 

তেছি। ইছা শুনিয়া কাদম্বিলী ভাবিলেন যে, রমণীগণের 

অভিলধিত" কোন কর্দই স্বকীয় বশে সম্পাদিত হয় না 

বিধাতা নারীজান্তিকে নিতীন্তই পরপরায়র্া করিয়াছেন । 
স্থতরণাঠ রমণীগণ্কে বালিফাঁবস্থায় মাতা পিভাঁর+ যৌবন- 

কালে স্বামির আর বাদ্ধক্যে পুক্ত্র কন্যার আধীনে চলিতে 
হয়, এইরূপে রমণীগণকে যাবজ্জীবন পরাধীনা হুইয়1 কাঁল- 

যাঁপন করিতে হয় । এবম্প্রকাঁর বিবেচন! করিয়া শন্ধর্ধ্ব- 

তনয়! কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতে লাঁগিলেস 1 হে মাঁমবাগ্রগণ্য 
আপনকার যাঁছা কর্তব্য হয় ককন কিন্ত আমি আর এন্থানে 

একদ্বগুকাঁলও থাকিতে পারিব না» আমীর মনও প্রাণ অভি- 
শয় চঞ্চল হইতেছে, এবং কে যেন আমাকে আঁকর্ষণ কারি 
দ্েছেঃ ভতএব আমি এইক্ষণে আপিনকার সহিভ খ্মন 

করিব । | | 
এই কথ] শুনিয়া! শুরসেন কহিলেন, চঞ্চলে ! তুগি গমন 

'করিবে অত্য কিন্তু ত্বোদাকে লইঙ্া যাইতে আষার অন্তু- 
করণে যত্পরোনাস্তি ভগ স্কইতেছে+ বস্তুতঃ ভোৌঁমার গলে 
আমি সুষেক্গুল দেশ্খিতেছি না + এই রউজনীকাল ঘোর কাম্তাে 
প্রবেশ কীরিজ্ত ছইবে তশ্যথ্ো বত্দ্ধিধ বন) জন্তু, নঠল বিচ+ 
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'উপ করিতেছে ভাহারা অলায়াসে আমাদের প্রাণ বিনাশ 
করিতে পাঁরিনে জন্দেস্ছ মাই । বরবও ছিংস্রক জন্তগণকে 

অজ্ঞ শঙ্্র দারা লিবাঁরণ কিয়! আর্মি একাই গমন করিতে 
পারি, ক্ষিল্ত তোমাকে লইয়া! যাইতে কদ।চ পারিব না । 
শন্ধরর্বতনয়া বলিলেন, প্রিয়ছবদ 1 আপনি আঁর বিলম্ব করি- 

হেন নাঃ যাঁছা হইবার তাছাই হইবে, অদ্বস্টের লিখন কখ- 
দই খণ্ডন হয় না, এক্ষণে শীপ্র গমন করিতে প্রস্ভুত হউন, 

আমি আর এখালে স্থির হইতে প।রিতেছি নাগ শাপাস্ত 

প্রধুক্তই হউক, নিয় তক্রমেই হউক অথবা কৌন তানিজেশ) 
কারণবশতই ছউক আমার চিত্ত নিতান্তই 'অস্থিঞ্ হই- 
ভেছে। 

এইক্সপ বারম্বর বলাতে শুরসেন ভয়যুক্ত হইয়া দেই 
কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং কাঁদশিনীকে সমভি- 

বাহারে লইয়া নালা "প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই 

জরোবরু হইতে উত্থিত হইলেন । খন্ধীর্বতনয়া অফীবিংশত্তি 
বৎসরের পর জলাশয় হইতে গাত্রোথান করিয়া জলতলো- 

শ্িত ফমলসকলিকাঁর ম্যার শোভমানা হইলেন, মলয় বানু" 

স্পর্শনে ডীহার হৃদগ্নকোঁরক উদ্ধিন্ন হইল, তখন তিনি 

' ল্লোচনপল।শ বিস্তার করিয়া আপম রূপলাবণ্য চতুপ্দিকে 
প্রসারিত করিতে লাগিলেন, কিন্ত 'রজনীতে সেই অদ্ভুত 

কর্ধলকে প্রম্ফুটিত হইতে দেখিয়া সরোবরস্থু কুমুদীকুল, 
ক্ািলাদিশের বিষম বিভ্রাট বিবেচনা করিয়। মলিন বদল 
হুইল । তাহাদের আশঙ্কণ হইল স্ছু্যকান্ত) বুঝি আমাদের 
কান্তের িম্পহরণ কারতে অসয়!ছে। 
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আমস্তর কাদশ্িনী মেই সোপাঁনোপররি দণ্ডায়মান 
হইরা পুর্ধের ব্ত্তাস্তি সকল স্বপ্পের ন্যায় বোঁধ 
করিতে লাগিলেন এমন সময়ে গন্ধবর্গণ শুরসেলের 
অলৌকিক ব্যনছাঁর দর্শনে তুন্দুভি স্বনি করিয়া উহার 
মস্তকে পুষ্প রর্ষখ করিলেন । শুরসেদ পুষ্পরুক়ি 
নিজ মস্তকে পতিত হইতে দেখিয়া কাঁদান্ধনীকে কছিলেন্ 

চাঁকনেত্রে! কাছা প্রদত্ত এই দুরীভব প্ুস্প সকল আমার 

মন্তকে পতিত হুইল? খঁহারা সতত পরত পারোপকার 

ব্রত প্রতিপাঁলনে আঁপনাদণকে কুভার্থ কাঁরতে পারিয়া” 
ছেম, ফাহাদের মদ কদাঁপি কুণথে পাপন করে না, পুষ্প” 
বটি সেই মহাত্াদিগের মস্তকে পতিত ছওয়! উচিত, আমি 

অ্রমন কি সৎকম্ম করিয়াছি যে আমার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ 
ছইল? কাদান্বনা কহিলেন, যান্যবর £ আপিনি ইজ্জিক়" 
গণকে বশীভূত করিয়াছেন, ছুফ মাকে পরিহার পুর্ক' 
সর্ধদ] ধন্মীনুষ্ঠান করিয়া থাঁকেন, আঁর সেজন্য শীলতারি 
আপুনকার কলেবর পরিপূর্ণ ব্রহিয়াছে, তজ্ঞন্যই বোঁধ হয় 

অদ্য আপনি শন্বর্বলোকে পুজলীয় হইলেন, নতুব1 দেবা 
কখন অনছ' ব্যাং জ্কে কুসুম অপণি * করেল নাঃ অতএব 

পান ধন্য আপনকার ন্যার বিষাঁনচারী গন্ধব্বশীণের জ্তব- 
নীর ব্যক্তি বমবনীমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই বলিয়া 

মরালগাঁমিলী কাঁদশ্থিনী শরসেন্পের অগ্রে অগ্রে সস 
করিতে ল লাগিলেন?“ কিন্ত মেই কানদের শোঁছা অন্দর্দ 

কারিতে করিতে, ভাঙার গমনের ভ্রমশহ ব্যতিক্রম হইত" 
আগিল পড়া! দেখি শুরসেন অলিলেন, - আনে! 



8 হেমোশাখ্যাল | 

তুমি পথেরঞ পান্থ ও পীর্খ গমন করিও নাগামীর 
পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ লক্ষ করিয়া আইস । | 

এই গহনকাঁদনত নিয়ত অপরিষ্কার রহিয়াছে কণ্ট- 
কাদির আঘাত লাখিলে তোমার পদে ও. পদাঙ্কুলিতে 

বেদন1 বোধ হইবে এব এই বিদেচনা করিয়া তৌমাঁকে 

গ্বানয়ন করিতে আমীর একান্ত অভিলাষ ছিলনা, কি 

করি” এ স্থটনেত মানবযাশ কি অশ্বযান কিছুই প্রাপ্ত 

হইবার সম্ভাবনা] নাই ভন্গিমিন্ত তোমাকে পদত্রজে এই 

পথ আতিক্রম করিতে গ্ররভভ করা হইয়াছে, এক্ষণে 

সাবধানপুর্ধক গমন কর । এই কথ বলিতেছেন এমন 
সময়ে কুরঙ্গগণ সহসা উঠচঃস্বরে আর্তনাদ কও লয়! উঠিল। 

দেই ভয়ঙ্কর শব্দ কর্ণকুছরে প্রবিষ্ট হইঘাধাত্র কুরআজন- 
য়নী কাঁদস্থিলী দশস্কিত চিত্তে অভীঙট দেবতাকে স্মরণ 
ফরিলেন এবং ভীক্ষভাঁবে পম্চাদর্ভিনী হুইয়! শুরসে- 
নলের সব্যহস্ত . ধারণপুর্র্বক তাহাকে অন্বোধন করিয়া 
বলিলেন+ ছে মানবশ্রেষ্ঠ! বন্যপশ্দের কলর শুনিয়া 
সতিশয় ভীত হইয়াছি এবং নিদ্রায় আমার অন অব- 

সন্প হইতেছে, অতএব মাঁনস করি এই লভামগুলে ঘাঁমিনী- 

কাল অবস্থান ককন, প্রভাত হুইলে পুঅরাঁয় গমলোোশী 
হওয়া? যাইবে । ্ 

এই কথ]! শ্রবণ করিয়া শুরসেন কহিলেন: ছজ্ে [. 
_কোমাকেউ: পূর্বেই নিষেধ কুরিয়াছিলাম। গৃহে অবঙ্থান 
কর, পরন্দিম প্রাভাতি হইলে প্রস্থান করা যাইবে, এখানে ৷ 
৬৪, ঘাঁ.অবস্থিতি করি পুর্ববরিকে কিঞিত, আঁলোকিস : 
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ঘোঁধ হইতেছে প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, গ্মন্ধকাঁরভীভ ' 
মৃধগণ দিবাকরকে স্বাগত প্রশ্ন করিবার নিশিত্তই বোধ হয় 
শব্দ করিয়! উঠিল, ভুমি ভীত হইও ম1, এখান হইতে অদ্ধ 
যোজন পথ অতিবাহিত করিলেই লোকালয় প্রাপ্ত হগুয়] 

যাইবে, তবে যদি শত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইয়। থণাকে ক্ষণেক 

বিআাম কর! ভোমার কোমল যস্ষণ অঙ্গে অত্যস্প রেশন 
আধিক বলিয়া বোধ হয়” ভাছাঁতে এত দুর্গম পথ আতি- 

ক্রম করিয়। আনিয়াছ । যাহা হউক, এখানেভ শয়নের 
উপযোগী কোঁন শয্যাদি নাই অতএব এই” বক্ষতলে উপ- 

স্লেশন ক্করিয়]! ক্ষণেক পরিএম দুর কর। এই কথা শ্রবণ 
করিতে করিতে ফাদশ্বিলী সনব্যস্ত হইয়া বলিলেনঃ 
প্রিয়ম্বদ ! দেখুন আমর সমুদয় অঙ্গ কম্পিত হইতেছে 
এবং হৃদয় মধ্যে যত্পরোনাস্তি যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, আঁর 
দাড়হিতে পাঁরি নাঞএই বলিতে ঘলিতে সুধাঁহশুবদনী কাঁদ- 
শ্বিননী ্মবলনন হইয়া সহসা মৃন্ছণপন্থ। হইলেন এবহ তু” 
আগা তশহার আতা মানবী দে পরিত্যাগ করিয়] দিব্য 
থবাক্ষর্দ শরীর পরিগ্রছ করিল। শুরসেন 'কাদশ্বিনীকে 
হঠাৎ পতিত ছইতে দেখিয়া ব্যন্ত সমন্ত'ভাঁবে আভহাকে 
্ন্তশেলন। করিতে গেলেন । কিন্ত ল্শাহাকে উত্তোলন 
করিবেন, যৃহাঁক্ে তুল্লিবেন তিনি, তথায়, আাবিত নাই, 
তখন বার বার সন্বোধন করিতে লাগিলেন, কিছুতেই. 
উত্তর পাইলেন নাপরে মৃঙ্ছাভজের ছু চেষ্টী করিলেন 
একো মতে. মৃচ্ছডেজ হইল স11 এইরূপে বতুক্ষণ অতীত 
হইল, এর্ডাভ,হইয়! আফিল প্কগ্রছীয় কাদশ্রিদীর গান 
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“অল্ডুটভ'পে সৃষ্ট ছইল+ ভখাপি বুঝিতে পারিলেল লা থে 
কাদস্থিলীর পরুলেকি ঘটিকাছে । যাহ! হউক, তিনি কাদ- 
স্িনীর. অচেতন অবস্থা? অবলোকন করিয়া! দুঃখিত মলে 
বিলাপ করিতে লাগিলেনঃ ভদ্র! ভোমার কি নিজ্রঠকর্ষণ 

হুইল অথবা কোন তম্নীনক জন্ত দেখিয়া কি আতঙ্ক পাইন 
ক ? কিম্বা কোন উপদেবতাকে নিরীক্ষণ করিয়? ভয়ে 
নিশ্চে্ট রহিয়াছ ? অনস্ুয়ে ! তুমি কি অশ্ুুখে ধূলায় শয়ন 
করিলে ? আর কি জন্যই বা ভোমার কলেবর অবসন্ন হইল? 

'কি হুইল ? একহার আঁমাঁকে উত্তর দেও এ পরিহাস করি” 
কার সমগ্র নহে +ত্বরায় গ্রাতোণখান কর+ তোমার জন্য বন্ধু 
লিশ্চয়ই জাগরণ করিয়া বসিয়া! আঁছে শীঘ্র তার লিক 
চল আর বিলম্ব করিও না, না যাইলে উপকারীকে বন্ধু- 
হত্যার পাতিরী ফর] হইবে » তুমি কি আঁমাকে কাঁপুকষ 
বিবেচনা করিয়া তছভেই আমার বাক্যের উত্তর দিতে 
আপনাকে লজ্জিত বোধ করিতেছ? অথরা দলিলীলাঁথ 
পাছে তোমার বদন-লৌন্দর্য্য অন্দ্শনে কমলিনীকে পারি” 

ত্যাী করিয়া তোমার মুখকমলে করাপণি করে এই ভয়েই 

বুঁব নিজবদন মলিন “করিক়! রাখিয়া ? যাছা হউক তোমার 
সন্ছ শরীরের ট্রলক্ষণ্য দেখিয়া আগার চিত্তের. চ্বধ্রল্য 

ক্রমশঃ বদ্ধিভহুইয়া উঠিতেছে* 'হ্থেমলতা পেক্ষা কোমল 
সুন্দর তোষার 'অঙ্গযন্ডি ধুলায় ধুসরিত' দেখিয়] আমার, 
ম্ত্রঘয়:ষাঁদজলে পৃর্ধিপূর্ণ হইল» 'এবং 'মধুর বাক্য না. 
আলিম] আমার -আবণেজিয়। পরিতাঁপিতত হইতেছে । ভদ্দে ! 
'ুমি খুঁরারবিন্দনয়ন কি.নিমিত্র মুদিত করিয়া ঠিহিয়াছ.? 
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আর কি জন্যই ব1 খুখচক্দিম! মলিন করিলে ? এভাম।র এই 
দুরবস্থা সন্দর্শনে আমার মনঃ প্রা অতধর্ধের পরবশ হুইফ্া 
জীবন পরিহার করিক্ছে কুগ্ঠিতভ হইডেছে নাগ অতএব শী 

ভুমিশয্যা পরিত্যাগ কর । এইরূপ আর্ষেপোক্তি করিতে 
করিতে শুরদেন উদ্ধিগ্রচিত্ে পুলর।য় তাহার আপাদমন্তনৎ 

বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেন, পরিশেষে দেখিলেন ধু 

তাঁছার সমুদয় 'ম্গ ক্রমশঃ সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে, তখন 
কাদশ্থিনীর"মৃত্য হইয়াছে । ইহ স্থিব্নিশ্চয় করিয়া শোৌক- 
সাগরে লিমগ্ল হইলেন» তাহার বক্ষঃস্থত্রী বিদীপ হইতে 

লাগিল ভত্কালে তিনি বাকিশৃনা হইয়া শত্তের ম্যায় ক্ষণ- 

কাল দণ্ডায়মান রহিলেন5গ তৎ্পরে শোক ড্রইখে মিতান্ট 

কাঁতরাঁপন্ন হইয়! ভ্রিভুবন শুলাময় অবলোকন কন্রিতে লাগি- 
লেন, ভাছার বদন শুক ও অঙ্গ অনশ হইয়! গেল+ নয়ন, 
দুখীলে অনবরত জলধারা খিগলিত কইতে লাগিল, তখন 

তিনি পাগলের ন্যায় উচ্চংস্থরে রোদন করিয়া যথেচিত 
আক্ষেপ ও অন্ুত।প করিতে লাগিলেন। 

ভাঙ্গে । তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ? ভোমার মনোহর 

অঙ্গ টা অলিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, 

এই ক্ষণের মধ্যে পঞ্ত্ব হইল, আমার আশার অঙ্কুর সমূলে 
বিলষ্ট হইল | ছায় ! বি ভুভাগ্য ! তোমার মৃত দেহ আমাকে 
দেখিতে হইল ? হ! হতোহশ্যি ! এই বলিয়া তিনি ছিন্সযুল 

শালতকর দায় ধরাতলে পতিত ছইলেন । কিরইক্ষণ পর্বে 
গাত্রীম্পান করিয়া কাঁদস্থিনীর মৃতলেছ বাল্প বিদৃষিত" 
ক্নাদর্শতপর. ম্যায় দূলিলভাবে পতি দেখিয়] আঙ্গিবার 
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বাস্পিধারি খ্বিসজ্জন করিতে লাঁশিলেন এবং কহিলেন, 
অনস্থয়ে ! এই নিশিত্ত 'আমার সহিত আবম করিয়া" 
ছিলে, আমি লিশ্চয় জালিয়াছিলম, ছে কোঁল অংশে নিরাঁঁ 

পদে খাইতে পারিব মাঃ অবশ্যই কোন বিপদ ঘটিষে । 
যাস! ভাবিরাছিলশাম তাঁঙাই প্রত্যক্ষ ফলিল, এই আশঙ্কায় 
্দোষাকে নিবারণ করিয়াছিলাম, তাহা না শুনিয়া আমাকে 

“বিষাদসঘুদ্রে লিক্ষেপ করিলে 1 হা চাঁকনেত্রে! তোখার 

পূর্ণ -চজ্রানন মৃত্যুরূপ জীমৃৎ্পুর্তে আচ্ছাদন করিল ? এবহ 

মধুর বাঁক কর্ণএবিবরে প্রবিষ্ট হইনা স্থৃতিজূপে পরিণত 
রহিল? কঞ্চিন গঠিত কলেবর মৃত্তিকানাঁৎ ছইলণ' হায় 
কি সর্বনাশ ? বিধি কি বাঁদ সাঁথিলেন! এই সকল 

কহিতে কহিতে শুরমেন শোকে ছুঃখে বিহ্বল ও চেতন 

শূন্য হইয়া বারম্বার বক্ষস্ছেলে করাঘ1ত করিতে লাগিলেন, 
কিছু বিলম্বে ভর্ধাদিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন হে 
নিধাতঃ ! ভোমার মনে কি এই ছিল? আমি কি তোমার 

স্থিত শত্রতা করিক়াছিলাম ? সেই টৈরস্থছিত পাপ কি 
অদ্যই প্রকাশ পাইল ? হা বিথে ! আঁমার কলেবর কি তুমি 
পাষাণ দিয়া নির্মাণ করিয়াছিলে? নতুবা কাদস্থিলীর 
শোকে এখনও. দেহে আঁণ রহিয়াছে কেন? রে জীবাশ্িন্থ ! 

তুই এখনই এই পাপাত্বার দেহ পরিত্যাগ করিয়! স্বস্থালে 
রা কর» আমি সংসারের স্খসস্তোগ দেছ্ের ও জীবনের 
কসাভিলাষ 'মুদায়, বিসর্জন করি, এই দে হইতে সম্পূর্ণ 
"পারাক্ষাষ্ঠ! স্বীকার করিয়া কেবল আর্ট আযশ উপ্পা্ল 
স্ছইল, এষ, দুর্দিধার ক্লেশ আমার চরমকাল- পর্বত স্মরণ 
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থাঁকিবেও এবহ মনুষ্যগণ আমকে স্ত্রীন্ত্যা অপধীদী করিবে, 
আমার বল বিক্রম ও নাহস সকলকৈ ধিক! ছে ধন্য পশ্গণ ! 

তোঁমর1 এই দণ্ডে আগার কলেবর যত়ৃচ্ছাত্রমে ভক্ষণ কর, 

শ্ীব্র এই শোক ছুঃখ সকল বিস্মৃত হুই”আমি সরল অন্তঃ- 
করণে কছিতেছি যে আমার এ দেহে আর কিছুমাত্র প্ররো- 
জন নাই এই কথা কহিতে কহিতে শুরসেনের অঙ্গ বান্ধ- 
ধিলোড়িত খঞ্জরপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাঙল, 

তখন তিনি অধৈর্ধ্য হইয়া জাঁনবদনে অশ্রপূর্ণময়নে এক- 
বাঁর দণ্ডায়মান হইতেছেন, একবার ফাঁদশ্থিমীর মস্তকের' 
নিকটেন্উপ্বেশন করিতেছেন এইপ করিতে করিতে 

কাদশ্িলীর বিরহ জ্বর তাঁহার দেহ অধিকার করিল তিনি 
কিয্ুতৎস্ষণ প্রলাপ দেখিয়া যামিনী শেষে সব্ষ্যোদয় কব 

মাত্র কাঁদপিনীর পরিচিত পথে প্রন্জান করিলেন । 

জপ এইড 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ! 

এখানে কাননবাটীতে রাঁজতনয় নিদ্রিত ছিলে, 

শঘাঁতিঃকালে শীনোধ্ান করিয়া নানা প্রকার আঅনিকজনক 

উত্পাত শু অমঙজজল দেখিতে লাগিলেন । দক্ষিণদিকে 

শ্থাঁলগণ এককালে খিত্রস্তচিত্তে ভর্ধাযুখে অশিৰ ধলি 

করিতে লাশিল, কুষ্খবর্ণ বায়সগণ প্রচগ্ড রন করিতে আরম্ক 
করিল, আর তাহার বাম অঙ্গ ও বামনেত্র ক্ষণে ক্ষণে 
ল্পদ্দিত সইতে লাঙিল । এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ভীঙ্কা 

চিত্তের অতিশয় চঞ্চলতা জন্মিয় উঠিল | 'ভাবিলেন এই 
লকল যে কুলক্ষণ দেখিতেডি ইহাসাধারণ নহে, বোধ 

করি বন্ধু কোন সঙ্কটে পড়িয়া থাকিবেন কিন্ত মাত 
পিতার কোন বিপদ হইয়া থাকিবে । [ভিন দিবস হইল গ্রন্ 

পরিত্যাগ করিয়। আসিয়াছি, এক্ষণে দেখ ।নকার কুশলা- 

কুশল কিছুই জানিতে পারতেছি "না ছা, আমি কি 
নিষ্ঠুর ! সামান্ত রমণীরূপে মুগ্ধ হইয়া” প্রাণাধিক মিত্রকে 
খোর বনদধো এেরণ করিয়াছি? আমার কি প্রজ্ঞাবল 

একেবারে পরিহ্থীন হইয়াছিল? "আশি কি সখার বিপদ 
লপপদ কিছুই ভাঁবি নাই? অস্তাবেয়'অসপ্মান +ও অন্দর 
কারিযাছিলাম? হায় ! এই কার্ধযবশভঃ খত্তপি বন্ধু কোক- 
বিপাকে্পডিয়া থাকেল কিন্বা। ভীছার প্রাশান্ক ভয় তণহ! 
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ছইলে আমি বনতান্ত বন্ধুছতাাার গাঁতকী হইব, ছার, আমাক 

কি দুরদৃষ্ট ! জীবন অপেক্ষা) সখি সম্বল শ্রেষ্ঠ কিন্ত সেই 
সখিবল বোঁধ করি আজি বিধাতা হণ করিয়া খাকিবেন, 
নতুবা এত অলক্ষণ দেখ] যাঁইত না এবৎ আমরি প্রাণ এত 

কাঁতির স্ছইত না। 
এইগপ চিত! ও আঁত্মলিন্দা করিয়া বীরগ্রজ ভীত ও আভি- 

মাঁলচিন্ে অনতিবিলম্বে কাঁনন মধ্যে পবেশ করিলেন, কিয় 

দ্রর গমন ও ইতন্ততঃ অবলে (কন করিতে কারতে'অনতিদ্রে 

একটা বক্ষঘূলে 'শরসেনের মৃত দেছ পতিত রহিয়াছে দে 

খিতে পাইলেন কিন্তু তৎ্কাঁলে তান শুরসেনের মূ ছই- 

যাছে ইহা বিবেচনা ন। করিয়া, ভাবিলেন যে কেন সখা 

দুমিশয্যায় পতিত রহিয়াছেন এবং সখার মস্তক বদ্ষমূল 

ছইতে স্থিত হইয়া দুরে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছেত কোধ করি 
গত রাত্রে কাদদ্িনীর অন্ুসঙ্গান প্রযুক্ত অতান্ত পাঁরশরম 

হইয়াছিল সেই পরিশ্রমে সখ। নিজিত হইব রহিয়াছে, 

পাড় নিজয় উহ্ধার টচতন্ঠ নাই, শুঙ্দ হইতে মস্তক কভুমিতে 
পতি হইয়াছে,সমক্ত অঙ্গ ধূলি খুষরিত তেনে, কিছুতেই 
খাঁর নিদ্রার ভঙ্গ হয় নাই । মাহা ছউক এরূপ ভবে পাভিভ 
থাক] বার দেখিতে পারি নাঃ এই ভাবিয়া তিনি উচ্চ, 
স্বরে সথে ! গাত্রোশিান কর, জখে “গাত্রোশাদি কর এই 

অলিয়] পুনঃ পুলঃ ভাঁকিতভ লাশিলেষ, ক্রমে সঙ্গি ছি হই! 
ফেশিলেন,শুরছেল পূর্ধ্যোভিস্ুখে পতিত হঈয়1 রাহিয়া স্থল 
'উাহার অঙ্গ সৌর সকল ছিন্র ভিন্ন হইয়া শিক়্াক্ছে, গেছেন 
রূপ মলিন, স্পন্দদ রছিভ» লাসিকাপথ কক্ষ সেতার পি 
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গুপ্কে মশ্ষিকাণীণ সথনে উপবেশল করিতোঁছি। এ কি? 

এমন কেন হইল ? পরে গাত্রে হস্তীর্পণ করিবামাত্র তাহার 
অঙ্গ কঠিল' বোঁধ হইল, আরে! রাজতনয় ব্যান্ল চিত্তে 
নাঁড়িরা চাঁড়িয়া তাহার আঁপাঁদ মস্তক প্রত্যেক অঙ্গ বিলক্ষণ 
রূপে দেখিয়া কোন স্থানে কোন আঘাতের চিহ্ছ পাইলেন 
ন1কিল্ত তাঁছার পঞ্ধত্ব হইছে এইটী নিশ্চয় বোঁধ ছইলন। 
তখন রাজপুভ্র বক্ষে করাঁধাত করিয়া, কি সর্বনাশ, এ কি, 

এই বলিয়া ব্মুন্ছিত হুইয়া পড়িলেন, স্পন্দন হ্থীন ! ইন্ড্রিয়- 
গণ অবশ, উচতন্ত রহিত হইয়া প্রায় হৃতবৎ হইলেন, জ্ঞান 
হয় তাঁঙ্ছার জাত হ্বদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া একেবারে প্রস্থান 
করিয়াছে । ঘোর বনমধ্যে যখন আন্তরদ্দ কফি বছিরঙ্গ কেহই 
সেস্থাঁদে নাই তখন তাহার দিশ্চিভ প্রান্ত হইবার সম্ভা- 
বমা বিবেচনা করিয়া স্বরপাল খন্ধবর্ব শীপ্র সেই স্থালে 
আগমন করিলেন, কেন না রাজপুভ্রের সংপুণ আকিঞ্কলের 
শুরসেন কর্তৃক কাঁদম্বিনী উদ্ধার হইক্সাছে, নুতরাঁৎ সেই 
প্রভ্যুপকাঁরের ছেতু ভিনি ভূপাত্বজের মুখে ও বক্ষে পুনঃ 
পুনঃ জুনীভল জল এরদান করিয়] তাহাকে মচেতল, করাইয়া 

অদর্শন হইলেন । বীর্থজ চৈভন্৮ প্রাণ্ত হইয়া উঠিলেল 
কিন্তু ধন্ধু বিন! ব্রিস্ভুরন শুন্তময় 'দেখিলেন্দ: এবং হাহাকার 
শন্দে রোদন করিয়া ঘতপরেশনাত্তি আক্ষেপ ও আসুতাঁপ 

করিতে লাগিলেন ।. থে! কারদীস্বনীকে আঁনয়নচ্ছলে 
জঙ্মের রড আমার নিকটে বদ হইয়াছিল: র্ আর পুরা 

বির ধর কিছুইল। 1 অর্ধ অন্ন সধাকে হারা 
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ইলাম। এই" কথা বলিতে বলিতে তীঁছার লয়নধুগলে 
দরদর্িত ধারা পতিত হইতে লাগিল, শুয়মেনের শোন 
অসন্ধ বলিয়া বেঁধ করিলেন? তাহার বক্ষচ্ছল বিদীর্ণ ছইয়' 
গেল, কিঞ্চিৎ পরে আবার তালি শুরসেনের পৃষ্ধদেশ 
ধারণ করিয়া! কছিতে লাগিলেন, জখে? তুমি আমার ক্রেশ 

কখন সহিতে পারিতে না, এক্ষণে ভোমার নিকটে উচ্চ" 

স্বরে রোদন করিতেছি তথাপি ভুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ £ 
একবার কথ] কও, আমর পরিতপ্ত কলেবর শীতল হউক, 

তুমিত কখন আমার কথা অন্যথা কর নাই+ এক্ষণে আমার 
প্রতি এভ নির্দয় হইলে কেন? শৈশব কাঁলাবধি অবিচ্ছিন্ 
গ্রণয়ে কাঁলযাঁপন করিয়ছিত সেই অন্ভরোধে একবার 

পাত্রো "খাল কর» এই বলিয়া দীর্ঘলিশ্বাদ পরিত্যাগ করি- 
লেন, তঙ্পরে আহার মুখমগুল ধারণ করিক্লা কহিলেন, 
বয়সা ! তোমার এমন ভূবনমোহছুন রূপ মলিন হুইয়! গিয়াছে, 

নেত্রদবয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর বিবর্ণ হইয়াছে, ভোমার দশ ইজ্জিয় 
বশ হুইয়া পাঁধন্দোতিক কলেবরকে বিকৃতি করিয়াছে। 
আছা সখে ! জপ্বের মত বিদায় হইলে ? তুমি যে কখন 

কোন স্থানে একা খন করিতে না, আমাকে লইয়া যাইতে, 
এন্বণে আঁম।কে কোথায় রাখিক্সা চলিয়। গেলে ? ডোমার 
মৃত্যুকালে একবার দেখ) হুইল ন1 "আর সে সময়ে কোন 
উপকারও করিতে পাঁরিলাম না, এই আ্কুখ জীবলাধধি 

আমার ব্বদয়ে বর্ভনান রহিল নখে ! ভোমাঁর মুখচক্িম| 
নিরীক্ষণ করালেই আমার লকল চুঃ$ অরলাল 'হইভ, 
ক্ষাছা। কি সর হইবে ন|? তভাঁমার এ সঙ্থাস্য 'ব্ষনের সুর 
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বাঞ্া আর কি কর্ণগোচর করিতে পাই লা? তোমার 
সহিত যেসঙ্গোপনে মন্দোগত সহ্কথ] ও দদালাপ করিভাম 
এবং সতত হাস্য পরি্ীস্য করিতাশ সে সকলই ক একে” 

বারে ফুরাইয়! গেল? হা বিধি! আমার ললাঁটে কি এজ 

কেশ ও এভ শোকসস্তোখি লিখিয়াঁছিলেন ? আমার জীবনকে 
ধিক্। প্রণাধিক বন্ধুর প্রাণান্ত দেখিয়া এখলো এ দেষ্টে 
প্রাণ রহিয়াছে। আর এ প্রাণ কাখিব না' বন্ধা। আমার 
আশা ভরসার ভক নির্ঘুল করিলে, চিরস্চিঃত মলোরখ 

নকল বিল হুইল, আমার কপালে কি এই দ্বিল? তো- 

মার মৃঠ্য আমাকে দেখিতে হইল? হ্াাষ কি হুইন্স! 
এই বলিয়! শুরদেনের মৃত দেছ ক্রেড়ে করিয়া! রাজপুক্্ 
বারম্বার আলিঙ্গন ও আত্বনাঁদ করিতে লাগিলেন এবং 

উচ্চস্বরে একার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন খে 

তাহার অক্ষিজলে শুর়সেনেক শব দেহ আর্ডে হইয়া গেল । 

এইরূপ ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি শোকে টুঃাখে বিহ্বল 

হইয়া কখন সখার মৃত দেহের পীর্খে শয়ন করেম, কুখন 
আলিজ্গনচ্ছলে বাহু এসারণ করিয়া তঁহাঁতে ধারণ করেল, 
আর কখন বা তাহাকে ক্রোঁড়ে কারয়! বনিষাঁ খকেন, 
কখন ধা শবদেক্ক পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত বিচরণ করেন? 

ক ব1 প্রত্যারত্ত হইয়া পু্ব্ববৎ রোদ্নাদি কারাতে 
থাকেন। এইরূপে কফিয়তক্ষণ অতীত হইলে কিয়ঙ্ছরে চিত্র 
পটের দাবযবী কাঁদস্থিনীর ন্যাঁষ একটী রমণীরত্থ 'ভুস্সিতল 
পতিত রহিয়।ছে জাাঁর' সৃষ্টিপথে পতিত হইল, ততক্ষণ 
তিনি চবিডি ৬, বিল্ময় ভাখাপস্ন হইলেন এরই শত তাছার 
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নিকটস্ছ হইয়া]! তাঁছাঁকে দেখিতে গেলেন, দেখিলেল, এ 
কামিনী ভূখি-শয্যায শয়ানা, পদদ্ধয়ে অলক্ত চিহ্ন বর্তমীন 

করকোকিদদ গ্রফুল্ল+ গাহ্রে শ্মগন্দজি উ্রব্য বিলেপিতঃ হীর" 

কাঁদি জড়িত নাঁলসাঁভরণ» কেশাজ্রণ, পাদাঁভরণ প্রভৃতি 

অফ্টাঙ্দে অলঙ্গার-সমৃহ পরিশোঁভিত রফিমাছে, দেখিয়া 
ত্বোধ হইল যেল স্বর্ণ গুতিমা ভূমিভলে লুর্খিত জইতেছে । 
মপীত্জ দেই 'হুবনমোছিনীকে পুন পুনঃ অবলোকন 

করিতে লাগিলেন এবং ভিন জীবিত কি মুত" ইচ্ছার স্থির 
নিশ্চয় ল। করিয়া মনে মনে করিত লাশিলেন যে ইনি 

চিত্রপটের কাদান্িনী, কেননা] সেইলপ অক্ষন ও, আক্ীমৌক্ঠব 
সকল ইহাতে প্রতীয়মান হুইতেডে, ইচ্ছাঁকেই আনয়ন 
করিয়। বেধ হয় সখা ফে।ন উদবধশতঃ ওণভ্াাগ করিয়া 

থাকিবে ।1ক ঘটনায় আমর প্রিয়তম মিত্রের জীবনণন্ত ই" 
যাছে* তা ইজারা জানিতে পাঁবিব $ এই ভাবিসা 
লীঘ নিশ্বাস পিত্যাগ কত]! কছিলেন' অগ্নি ভদ্রে 

উঠত উঠ, এ নিদ্রা যাইবার স্থান নহে আমার সখাকে 

অগিরিত কর্ঃসখা যুবি তোমার কোঁকিলনিন্দিত কগচধানিতে 

আমার চিরপরিচিভ ধনি বিশ্যত ভইখাঁছেন দেই লিগিত্ 
যার আহ্বানে উত্তর দিতেছেল না, ভুমি একবার আমার 
হুইয়| পাকে জাগাইয়। দাঁওঃ এ স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় 
কঠিন, দবতক কি নবদৃর্ব্বা প্রভৃতি কিছুষ্ট নাই, ডোমার 
ক্ান্সে বেদনা হইবে আর এই পিপীলিকা মক্ষিকা প্রভৃতি 
ইতক্ততঃ বিচন্নধ করিতেছে জাঙারা তেমোর ফোনলাঙে 

হশন করিবে $ অতএব সনি! গাতোত্ধাল কিয়, উর্ধে 
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চক্রতপ নাই, স্ুর্াকিরণে তোমার মুখচক্রিম: মলিন হই 

তেছছে, শীভ্র গাত্রোৌখাল কর, আঁর বিলম্ব করিও না, দিক 

ভাঁগে অধিক নিদ্রা*্ঘাইলে আয়ুত শেষ হয়, প্রায় মধ্য 
কাঁল উপস্থিত, সান করিয়া দেহ সিখ্ধ কর । 

রাজপুত্র এইরূপ' কহিতে লাগিলেন কিন্তু কাঁদন্থিনীর 

কোন উত্তর না পাঁওয়াতে তীর মনের মধ্যে দিপু 
জন্তাঁপ জন্থেল। কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ুধয়মান থাকিয়া 

পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া কাদদ্বিনীর গাত্রে হস্ত 
এদাান করিয়া উত্তোলন করিতে উদাত হুইলেন। তখন 

বুদিতেম্পারিলেন যে, প্রিয়মীর আঁমার বন্ধুর স্যায় দশ 
ঘটিয়াছে নতুবা ইহারও অঙ্গ এত কঠিন হইয়াছে কেন |. 
আমার হস্ত স্পর্শে টউচতন্ত নাই । ঘাছ! ছউক, উত্তষ্ব 

দিকেই আমার সর্বনাশ ঘটিয়াছে, অরণ্যে আলিয়া 
প্রাণ দম বদ্ধুকে হারাইলাম,» এবং শনে মনে যে অতি 
মহত উচ্চ আশা করিয়া ছিলাম তাহারও মূলে কুঠারাঁধাতি 
হইয়াছে । হা ছদয়েশ্বরি ! তোমারও কি অদ্য কাল্পুর্ণ 
হইয়াছিল ?! আঁর এক দিল পরিমাণে কি ,তামার আসুঃ 

ছিলনা? করাল কাঞ্চকি তোদীদের উত্তয়েরই অরণ্য ভ্রমণ- 
জনিত" কষ্ট দর্শনে অলহিষুঃ হইয়া! নিজ'আবাঁসে তোমা- 
দিগকে লইয়া] ,গেছে? তবে কেন তোমাদের এদেহ এ স্থানে 

ফেলিয়া গিয়াছে ? ? সায় ! তোমর। ' কেছই আমার সহিত 

সাক্ষাৎ করিবার প্রাতীক্ষ। করৈেলেনা, অনায়াসে মরতযভূির 

নত বনধুবান্ধাবগণের নায় পরিত্যাগ করিলে ? আহা 
ভোঁমানের ইচ্ছা মৃত্য হুইন, কি কোন রোগবশুতঃ প্রা? 
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' ত্য হইল, আমি কিছুই জানিতে পাঁরিলাম শা এবং 
তঙ্কাঁলে কোন প্রভিকাঁরও করিতে পারলাম না। এই 
বা বলিভে বলিতে ভাঁছার পূর্বের শোক শতগুণে 
রাক্ি হইয়া উঠিল, তখন তিনি অটধর্যয হইয়া উচ্চিংস্সরে 
বে(দল করিয়। পুঝঃ পুনঃ মুচ্ছি ত হইতে লাঁখিলেন। 
« এই রূপ রাজতনয়ের কাঁতিরত) দেখিয়। জুরপালি গন্ধ 

শুন্য হইতে কহিলেন, বস বীরধজ ! তুমি কাদন্থিনগীকে এই 
ছেহেই পাইবে কিন্তু তাখাঁর এদেছে আর তাছাঁকে প্রাণ হইবে 
না। শৃরজেন প্ুবরাঁয় উজ্জীবিত হইবে আর রোদন করিও 
না চিত স্থির কর, এই বলিয়া তিনি অন্তনিতি হইলেন । 

রাজপকজ্র সেই ইদবধাণী শুনিয় আঁগ্চব্য বোধ 
করিলেন” শক্ত ভীহার অন্তঃকরণে বিশ্বীন হইল লা, 
তিনি মনে করিলেন আমার বাহুঃ প্রবল হইয়)ছে, তাই" 
তই এইরূপ অভ্ভূ্ ব্বপ্প দেখিতেছি। এইবগ €নাঁধ হও" 
শ্বংতে (তিনি উদ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
ন্মহ্াকেও দেখিতে পীইলেদ না, ভ।বিলেন, কি অডভুভ 

আমি ভ্রাঁল্যকালাবধি কখন চক্গে দেখি নাই আর কর্ণেও 

আবণ কার লাই যে মৃত ব্যক্তি পুনরাক্জ জীবিত হয় | খাছ, 
হুক, বনে রোদন করিয়াই কি হইবে এক্ষণে “সত্যই 
হুউফ আর ডি বা ছউক দেই আকাঁশবদী শিরে€- 
নার করিলাম, এই ভাঁবিয়! তিনি আর কালব্যাজ করি” 

জম না, শীগ্র কাদশ্িনীর আর শুরসেদের মৃত € দেহ উর 

শ্বন্ধে ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন্দ করিলেন । ক্রমে 

ক্রেদে ছুরি ভুরি বনোপবন অভিঙ্রম করিত করিতে 
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বেল! দ্বই প্র্থয় স্সতিক্রীন্ত হইল+ প্রখর দ্ভাক্ষরক্িরণে 
দিষ্তীগুল ও অবনী পরিতাপিত *হইয়া উদ্িলঃ চতুর্দিকে 
উত্তপু বাধু প্রবাছে্লতা ও তকর তকণ শাখা পল্পৰ 
সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল” পক্ষী ও পশুকুল নীরবে 
স্বত্ব স্ানে গ্রবেশ করিল» চাঁতক ও চাতকী যুনুমুকিঃ 
ডাকিতে লাগিল, সেই অসময়ে ব্রাজপুজ শব বহন করিতে 

করিতে ভ।রীক্রান্ত হইলেন এবহ ভানুর উভ্ভাপে তাহার 
তনু ক্রমশত কৃশ হইতে লাগিল” পথশ্রান্তে গাত্রে ঘশ্ম 
নির্গত হইতে লাগিল আর গমনে সক্ষল্দ ছইলেন ন", 

ক্ষুধায় *ও পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া জল অন্বেষণ 
করিতে আরম্ত করিলেন । কিয়দ্দ,ব যাইয়া অদ্ুরবর্তী 
মেঘের শ্টায় একটী পর্ধত দেখিতে পাইলেন, তার 
গান্ুদেশ হইতে অভ্রবণ সকল নির্গত হইয়া পাশ দেশ 

গৌত করিয়া প্রবাছিত হুইতেছে। দুর হইতে সেই নিঝর 
দেখিযা তাহার বল ও সাহস কিথিৎ ₹দ্ধি হইল এন 
শ্রম সফল হইবে বলিয়া বোধ করিষ! পুর্ব অপেক্ষা 
অমেক গ্রুভ গমন করিতে লাগিলেন । 

' ক্রমে সেই গির্ির সমিকটস্থ হুইলে-সহস! দুর হইতে বন্য 
জন্ক সকলের হুঙ্কার থলি শুনিতে পাইলেন, এবং কিঞ্িৎ ইতজ্রতঃ 

করিতে করিতে কিয়ৎস্ুরে সিং ব্যাত্র ভঞ্ুক প্রড়তিব 

গদ চিহ্বু দেখিতে পাইলেন। তখন তাহারুমমে জয়সঞ্চার 
হওয়াতে তুর!প্বিভ হইয়া জল পান কারবার আর আঁশ! 

করিত পাঁরিলেন,না $অতি সত্ব গহ্যারত ছইয়। পুর্ব 1- 
সুখে, ফেণে ট্রুমন করিতে জারন্ত করিলেন। সেই বেগ- 
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বিশিষ্ট গতি ক্রমে কাঁদশ্বিনীর অঙ্গের অলঙ্কার সকল, 
ঝনঝনায়মান শব্দে শব্দিত হুইতে লাখিল। বনু ছুর 
যাইলে মধ্যপথে কতকগুলি দন্থ্য*চৌর্ধ্যব্ত্তি করিয়। 
একটী স্থানে ধনাঁদি বিভীগ করিতে ছিল, সঙ্সাঁ এ 
ভুষণধন্সি তাহাদের কর্ণ গোঁচর হইল তৎক্ষণাৎ ভাঁহার 
বাগ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে কিয়- 
দ.রে দেখিল+ একটী যুবা পুকষ অণূল্য রত্বধারিণীকে 

ইর) যাইতেছে । এক জন কছিল, বোধ ক্রি বেটা 
আমাদের ব্যবঞ্জী জারশ্ত করিয়াছে ২ এ দেখ কোঁথ! 
কইতে ভুই জনকে নিকাশ করিয়! লইয়া আজিকতছে, 
ক্রিন্্ দেখ ভাই ! বেট্টা কি আনাড়ী, মড়া গুলাকে কাঁদে, 
করিয়া! বহিয়া মরিতেছে, মনে করিয়াছে, এ নিরঞ্জন এখানে 
জল্মানব লাই তাই নির্ভয়ে অলঙ্কারাদি খুলিয়া না 
লইয়াই এখানে আসিয়াছে ঠ যাহা! হউক, উহার উপর 
বাটপাড়ী করিতে হইবে । 

এই বলিয়। তক্করগণ শন্ত্রপণি হইয়া আস্ফালন ও জ্রকু টি 
. ভঙ্গিমা করণানন্তর লম্ প্রদান পুর্ধবক রাঁজপুজ্রের চতুর্দিকে 

এমত ভাবে দগ্চায়মাঁন হইল যে কোন মতেরাজতনয়ের 
সর পলায়ন শৃক্তি. রহিল না, তখন রাজপুক্্র মহ! 'বিগাদ- 

শ্াস্ত হইয়া স্বকীয় ভয়ভাঁব গোপন করিয়া উচ্চিঃত্বরে কহি- 
লেন,তোমরা কে এবং কি, জন্যই বাঁ আমারে বেউন করিলে? 

ভারা বজপুজ্রের,.এই কথা শুনিরা সমবেত এক ম্বরে, 
শক্হিল, আরে বেটা তোর সে" পরিচয়ে কাজ নাই, ভুই 
: সেটা ভুইটা খুন করিয়া. কোথা হুইতে আমিলি। দে"আামা- 
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দিগকে গহনা সকল খুলিয়া দে নতুবা এখুনি তোর প্র 

লঙহার করিব 

রাজপুত্র, দস্যাদেগের এই রূপ কঠরোক্তি শুনিয়] 
ক্রার্ধে প্রস্্বলিত হইয়া ছুইটী শবকে ছুই পার্ট 

রাখিলেন, এবখ ৮ কোষ হইতে তরবারি লিঙ্কান্থ 

করিয়া: পৃষ্ঠস্থিত চণ্্খণ্ড বাম হস্তে ধরিয়া উচ্ছৈঃক্ছরে 
কহিলেপ কাহার জাধ্য ভাঙার নিকট হইতে আমানু 

ম্প্িয়তমার অলঙ্কার উন্মোচন করে” আম তোরা অগ্রলনু 

হু আমি একে একে তোদের সকলকেই যষালয়ে রশ 

সরিসু । দক্যুগণ সাহার এই রূপ জসমসাহল দেশি 

এদহ তিনি ঘে প্রকৃত বীর্পুক্ষষ ভা? 

আক্রমণ না করিয়া কৌশলে ভাহাঁকে নফ$ কি 

বেন্টনভাঁবেই পশ্চাদ্বত্তীঁ হইল এবং দুর* হইতে তাকান 

চতুর্দিকে ননোা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাখিল' তিনি 

প্বাণপণে অসিতর্্ম দ্বারা সেই সকল জন্ক হইত আগ 

শর" রক্ষা করিতে লগিলেন। 

বধ জজ 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
কী শপপপপাকক্ সপ স্পা 

যঙ্কালে দস্যুগণ রাঁজপুভ্রবে নেস্টন করিয়া! বিনাশ 
করিতে উদ্ভুত হইয়াছিল নেই জময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠপুত্ 
শ্িখষি আআমে আদিতেছিলেন | তিনি দুর হুইতে 
দন্ঘ্যদিগের মার মার শব্দ কর্ণ গোঁচর করিরা ততৎক্ষণাঁছ বাস্ত" 

সমন্ত চিত্বে বাঁছ এসারিত করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, 

রে ছুরান্সা দক্্যগণ ' আমার আশ্রমে হিংসা করিতেছিস ? 

পাপাকস্সাগণ ! এই দণ্ড তোদিগকে কোশাগ্সিতে ভষ্ম 

স্পরিষ $ ভিষ্ঠ, তিষ্ঠ, এই কথা বলিতে বুলিতে তিনি চরণের 
কাষ্ঠিপাঁছুকা দুরে নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড বেগে আঁলিতে 
লাগিলেন । প্রজ্কবলিত অগ্ির শ্ায তেজংপুষ্জী কলেবছ 

শক্তি, খবিকে দেখিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া তস্করখণ *তৎ- 

ক্ষণাৎ তথা ছুইতে পলায়ন করিল 1 রখজপুভ্ত অগ্রসর 

হইয়া, বিত্রন্ত চিত্তে তাঁহার চরণে শিরহু-আবনত করিলেন, 
কিঞিও পরে আপন পরিচয় বলিয়া ব্ধাপ্রীলি হইস্সা দণ্ড য- 

মান রহিলেনশ শত্তিখষি উ উহাকে *আমীর্ববাদ করিয়া ভুইটা 
শব দেখিয়া বলিলেন» বৎন ! দন্থ্যগণ কি তোমায় জঙ্গী ৮৪ 
নৃন্সিমদকে ছত করিয়েছে ? ইহা! শুলিয়া ভূপাত্মজ স্র- 
সেলের সুডার পূর্ব্াবধি বৃত্তান্ত দমস্তই বলিলেন, কিন্ত 
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কাদন্থিনী ভার শুরসেনের যেকি পে মৃত্যু হইয়াছিল, 
তাহার তদন্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না। 

অনন্তর শক্তি কখষি রাজপুভ্রকে, সমভিবাহারে লইয়া 
স্বর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এস তথায় লিয়তক্ষণ 

বআাম করিলেন, তৎপরে ধানস্থ হুইয| তাহদেন পর- 

লোক হুইবাব বিবর। সকল জানিতে পারিবাঃ দেই অস্ত 

নথ] লুপ লুতকে আনুপুর্সিক বলিলেন | ভাবা অবগত হব 
মাত্র রাজপুজের আরো পোকমিদ্ধু উবলিমা উঠিলঃ তিনি 
ভাবৈষ্য হইযা উটচচজ্খবে রোদন কারতে আবন্ত কবিলেল, 
তখন গষি তাহগানে দাশ্তন| কবিযা কহিলেন | বস, ৈর্তা।- 
পল্লম্থল কব* আর ক্রন্দন করিও মাঃ মুত বাঁজ্তাদেব নিষিন্ত 

এ কাতর হওয়া কশ্থবা নে, মেক্েহু মন্তাতগিতভ জষা 
ওছণ কজনিলে মুড নিশ্চয়ই হুষত ভিশেযতঃ এই জগত 

প্র্ম'ণে চিবস্থাঁধি ব্যক্তি কেহই নাইঃ দেস্ছাগ |কে জগদ খল 

দাকময় পুন্তলীপ ্যাখ মায়। রজ্ভূতে বদ্ধ করিয়া সদা নত 
কৰা ইতেছেন, ভহ্বাধ্যে কোনি ভাগ্যবান নাক বক জন্কাঞ্ছে 

ন্শ্মোভোগ ক্ষয়ে ভত্ুজ্ঞান (গত হুইয। সঙ্জাতি লাভ কবেনঃ 

গার কেনি কেন মুনুষা মবীচিক্া।র হ্তাষ বিষয় নাসলাথ 
নিষুপী হইযা স্যীগ স্বীয় কম্মবশ ভ১ উপঘ/বে। লানাগতি 
প্রণু হুইয়! তন্তৎৎ লোকে নি ক্ন্মাজ্জিত সুখ ছ্ুঃখাদি 
ফল ভোপ করে ইচ্ছার শিজ কশ্দমবশতঃ পরলোক গত 
ঈউয়ান্ল। ত।হছ!র জগ্গ শোঁক করিয়া আর কি হইলে? 

শোক মৌহাদি ছারা বিচেতন ছগয়া অজ্ঞ লোকের কম্মঃ 
ও৫,লীর! কখনই কার পন্ শোক বরেন না, ফেল না আত] 
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'অবিনণশী, কোন কারণে তাছাঁর বিকারাঁদি পারিণাঁম লাইঃ 
আঁর সংসারের অত যাবৎ আঁঙ্ঞানব্যাপী, এই নিশিভ 
বিজ্ঞের] সংসারকে গ্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা কছেন। অতএব: 
তুমি ইন্ছাদের বিয়োগজনিত শোক ছুংখ পরিত্যাগ কর, 
দেখ আতীয় বন্ধু বাঁদ্ধবীণের সহিত জীরনাবধি সন্বন্ধ থাকে, 

তাহারা পরস্পর কেছ কাহার পরকাঁলের সহগামী নহে 

অতএব এই সকল বিবেচন1 করিয় বৈর্বযাবলঙ্গী হও, অজ্ঞ।ন 

বালকের হায় আর রোদন করিও লা । রাজপুত্র কহিলেমঃ 

ভগবন্ঃ আমি চিত্ত স্থির করিতে পাঁরিতেছি নাঃ আপনার 

নহ্বার্থ উপদেশ প্রস্তরাহুত বাঁণের ন্যায় আমার হৃদর্রে 
স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না, আমার আণ অস্থির হইতেছে 
এবং ইস্থাদের শোঁকাগ্িতে আমার বক্ষহস্থল দগ্ধ হইয়া 

ধাইতেছে» এক্ষণে যদি আপনি সাঁুকুল হইয়া] ইহাদিগকে 
জীবিত করিবার উপায় করেন, তবে আমার অন্তঃকরণ সুস্থ 
হয়ঃ নতুবা! এ প্রাণ আর রাখিন নাত এইক্ষণে আপনকার 
সম্মুখে প্রঁণ পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়। তিনি খধির পদ- 

ছয়ে মস্তক লি %, ত করিয়াঅনবরত রেখদল করি রতে লাগিলেন । 

তাহা দেখিয়া খষি ওান্ভাঁবে বলিলেন, ছে 

রাজপুজ্ ! তুমি আর মিথ্যা অন্ুশৈ চ্ী করিও লা, দেহ” 

স্তর হইলে দ্েেহীগণ অযুর জাঁবিত হয় রর এবহ মৃতদেছে 
যে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইবে, ঈশ্বর এন নিয়ম করেন 

নাই+ যদি কখন কেহ দৈবধশতঃ: কোথাও হইয়া খাঁফে, 

“ভা? মন্থুয্যের অসাধ্য, ইছা নিশ্চিত জানিবে। তুমিভ 
সদ্বিবেচক১, অতএব কুসপ্রথাকুপারে ইহাদের অন্তোন্টি 
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'শমপন কর,'সতুবা লৌকভঃ ধর্দ্দতঃ বিকদ্ধ হইবে আমার 
বাক্য ছেলন করিশু' লা, প্রভাত হুইলে স্বদেশে গমন করিও 
এবং ভোমার বন্ধুকে প্রেতত্ব হইতে *মুক্ত করিবার উপায় 
দেখিও? আর অনর্থক অনুতাপ করিও ন1] এই সকল 
কথা শুনিয়া রাজতনয় বিনীতভাঁবে বলিলেন, ভগবন্ ! 
আপনি আমাকে প্রতারণ! করিবেন নাঃ আপনি অর্রববেদ- 

বেভী ও জর্ধ্ব ধণ্ম পারণ এবং স্কল সক্ষম বিষয় বিশেষক্ূপে 
'অবগত হুইয়। সেই পরব্রন্দকে নিরূপণ করিয়াছেন ভূভ 
ভবিষ্যৎ ও বর্ভম।নকালের মানবদিখের অবচ্ছ? ও প্রকৃতির 
বিষষ সমভ্ত ইচ্ছামতে জ্ঞাত ছইতে পারেন আপ্সাদেৰ 

তাসাধ্য কিছুই নাই, আপনাদের সাধন বলে কি না হয়ঃ 
ঘাপনার। ফি না! করিতে পারেন । আমি শুনিয়াছি সাধন 

রলে জ্ছুমুনি দেবনদী মহাগক্গীকে গঞ্ডষে উদরস্ছথ করিয়া 

ছিলেন এবং অগন্তা শ্ুনিও সরিৎপতিকে শোষণ করিয়া" 
ছিলেন, আর তৃষ্ট? মুনিও বেত্রীস্থরের শোকে রোষ[ভিভূত 
হইয়া কোপাগিতে ইন্দ্রকে তল্ম করিয়। স্যয়ৎ দেবেজ 

হুইয়াঁছিলেন পরে সেই ইন্দ্রকে পুনরায় জীবিত করিয়! 
উহার রাজত্ব ও রাঁজসিংহাঁসন তাকে প্রত্যর্পণ পুর্ববক 
দেবগাণকে পারি করিয়খছিলেন, অতএব আপনাদের 
লাধন বলই শ্রেষ্ঠ। আপনাদের ত্স্নধ্য কি আছে বলুন, 
এই দুইটি মন্ুষাকে জীবিত করা কোন্ বিচিন্র কথা, আপন 
নার! মনে" করিলে কটাক্ছে ্িনাশ করিয়া পু্রবর্ষার 
দ্বিতীয় শাড়ি করিতেও পারেন” ব্রক্ষর্ষি,বিশ্বীমিত্র তপস্যা 
বলে দরত্বীয় স্যফি করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই 
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স্যস্ির প্রকরণ আপনিও অবলীলাক্রমে করিতে পারেন” 
আপনাদের সাধন সম্পরতিতে খ্হকিকত্তীও বাধিত হইয়] 

থাঁকেন । যাহাঁহউক+*ছে ভগবন্। এদীনহীনের আঁশা ভঙ্গ 
করিবেন না অমি নিতান্ত শরণাগত, এক্ষণে ইহার! 
খাতে জীবিত হয় তাঁহ। ককন্। 

এইরূপ বারম্বার বলিতে লাথিলেন এবং খধিও তাহারে 
পুনঃ পুনঃ সান্তনা করিতে লাখিলেন, কিন্ত নজতনয় কোঁল- 

মতে নিরস্ত হইলেন মা, ক্রমে দিবাকর স্বর তেজঃ সন্থরণ 

স্মরত অন্তাচলে গমন করিলেন, তিমিরারতা বিভাবরী দমা- 

গত। হইল, চতুদ্দিক অন্ধকারে আরত হইতে লাগিল+ দিবান 
চরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রবেশ করিল? শিশাচিরগণ স্কানে স্থানে 

বিচরণ করিতে আরম্ত করিল, নক্ষব্রমণ্ডল লমুদিত ইয়ং 
নভোমগুলের সুষম! বিস্তার করিতে লাগিল, সেই সময়ে 

শক্তিখ্বি জায়ংসম্কাঁদি সমাপন করণানন্তর রাজকুমারেন 

নিতান্ত চিত্ত উবকুলা দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ইচ্ছাদিগকে 
জীবিত করিবার নিমিত্ত ভোমাঁৰ একাপ্রচিস্্র দেখিতেছি”কিন্ত্ 

আমি যাহা কহিব সেই কাঁ্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিবে? রাজ- 
পুভ্র হাগ্র ছইয়া বলিলেন ভগবন্ আপনি যাহা অঞুমৃতি 

করিবন তাহাই করিব, অন্ঠ কথাই ক্ষি আমি প্রাণ ভ্তাগ 
করিলে ঘ্ভপি ইহার২»জীবিত হয় তাহাতেও অস্দীকৃত 
হইর লা, গাঁণ পর্যযস্ত পণ করিলাখ এক্ষণে কি করিব বলুন | 
রি কহিলেন বৎস? একটী কথাবলি শ্রবণ 'কর এস্থান 

ছইন্টে সাঁগরতীর*এক মোঁজন পথ হইবে, তুমি যদ্যপ্পি এই 
যামিনীঘধে কাঁদশ্থিলীর যুত্ত দেছটী যুদ্ধে, নিক্ষেপ 
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'করিয়। আসিতে পার তাহা হইলে ইহাদের বঁচিবার উপায় 
হইবে, নভুব1 ছইবে না ।এই কথা শুনিবামাত্র নৃপাঁত্বজ 
চিন্াযুক্ত হুইয়। বিলেন, ভগবন্ « আমি আঁপনকার 
আজ্াধীন ও দলানুদাস আপনকার অনুমতি শিরোপা 

করিলাম” এইক্ষণে গমন করিব» কিন্ত শুন্যিাি সমুঙ্জের 
ভরে রাক্ষদদিণের বাসস্তান, তী্ছারা আমকে দ্বর্টিমাদ্রেই 
দিন।শ্ করিবে £ তাঙ্ছীও ছউক, আমি মরণ শঙ্কা করিতৈস্ছি 
না কিন্তু আমার প্রীণন্ত হঈলেঃ ইচ্ছ(দেৰ বাচিবাঁৰ কোন 
উপায় হইবে না অতএব নই জাকুধানদিগকে উক্সডঙন 

করিয়) কি প্রকারে বাইব বলুন । ইচ্ছা শুনিয়া! শর্ভি,খবি 

রে চিন্ত! করিয়া! কহিলেন, বস 1 তুমি ভয় কবিও 

* তোমাৰ কলেবৰ পবিত্র করিবার নিমিহ আমি তমাকে 

মি সত্কাঁরের পরিদ্তে দ্বাদশ বৎসরের তপজ্যাঁর 

কন্দ প্রদান করিভেক্ছি তমি গ্রহণ কর, এই প্ুণঃ বলে 

তোমার অভীষ্ট দিদ্ধ ছইবে” এব্হ জর্ধস্থানে গমন করিজে 
পারিবেঃ আর কেনিহিহভ্রক জন্তু তোমার এ তি লক্ষ 

করিতে পারিবে না) ূ 

এই বলিয়া খনি ঘাদশ বত্জরের তপম্যার কল মন্ত্রপুত 
করিয়া একটী প্রশস্ত ফলের অহ্িত রাজপ্ুত্রকে সম্পদান 
করিলেন! ভূপাতজ স্বক্তি বলিয়াশদযেষন গ্রহণ কব্িলেন 

তৎক্ষণ1হ তাহার পাপগীশি সাধনাললে ভুলারাশির না 
ভল্া হইরা গেল, বল বিক্রম ও সাহস র্দ্ি হইলঃ আওরু 

ঘাছ। সিল তাহার দশাংশের একাংশ" ইবদ্ধি হইল» অঙ্গে 
জাপ্লি শিগ্রার নয় জ্যোডি লিঃসাারিত হইডে লাগিল, তখন 
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ভিনি আকাশপথে যে দেবদেবীথণ বিচরণ কাঁরেল তাস +" 

দিগকে দিব্য চক্ষু দ্বার! দেখিতে পাইলেন । 
অনন্তর রাঁজকুমধধ্ব ব্স্টচিত্তে শক্ত্িখধিকে প্রণাম 

করিলেন, এবং তাহাক নিকটে বিদায় গ্রহণ করিস! কাছ 

শ্বিনীর শবদেহ লইযা দক্ষিণাঁভিমুখে গমল করিলেন । 

তখন ব্রাত্রি দশদণ্ড 'আঅভীত হুইয়।ছে* ঘোর অন্ধকাগ্ধ, 

ভথবপি রাজতনয় বনমধ্যে প্রবেশ কত্রিসা নিয়ে সাটিতে 

লাগিলেন কিয়দ্দুর গমন করিতে করিতে বামে ও দক্ষিণে 
[িংহাদি নানা হিৎক্রক জন্তর চিৎকার ধনি শুনিতে পাউ- 
লেশ ক্ষিন্্ তাহাতে কিছুমাত্র জীত না! হছইযা মুনি বাক্ষ। 
বিশ্ব করিঘ়! এক মনে খীমন্ করিতে লাখিলেন । 

এইরূপে কিছুক্ষণ গযল করিয়া এমন এক নিবিড অরণা 
“ধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন যে আর অন্গকাঁরে দিশৃবিদিক নিক 
প্ণ করিতে পারিলেন মা কোথায় খাই কিকর্ি এই র্প 

চিন্ত1! করিতেছেন? এমন সময়ে কিঞ্িৎ দ্রুরে একটী আ্রীশোক 

উচৈম্ফেরে রোদন করিয। উঠিল, জেই রোদন খনি আলণ 

মাত্র রাজপুজ্ু বিল্ময়াপ্ন হইলেন, এ কি এমন কেন হইবে 
এই রাত্রিকালে এ ভয়ানক বনে 'মারীজ|তি £কিকণে 

আবে, তাহা নহে” আমারই ভ্রম জদ্মিয়াজে তাঁই অনা 
শব্দ রোঁদলেরু ন্যায় বে হইয়াছে । এই ভাবিয়া শ্ণল্পা-স 
বাণ পাঁভিয়া রঙ্ছিলেল, কিছু পর্ঠে অআ।ব্ঁর বোঁদন শব্দ 

শুনিতে পাইলেন, তখন বিবেচনা করিলেন, যে জা 
ভয় লাই, বোঁধ কৰি বল এইবারে শেষ হইরাছে, এ দিবে 
লোঁকীলকগ্ন হইবে, এই ভাবিয়া তিনি রোকন উদ্দেশে পমন 
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হরিতে লাগিলেন । ক্রমে লিকটন্থু হইয়া দোখিলেন, একটী 

কপ হইতে রেদনের শব্দ উঠিতেছে, তন্দর্শনে তাহার 
আরও আঁম্চর্ধা বোধ হুইল এবং আন্তঃকরণে আশঙ্কাও 

গই'তে লাগিল £ কিয়তক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন+ পরে দর্শনে- 

চ্ছ হুইয়! কুপে মুখ বাড়াইয়। ফেখিলেন5 কেবল একটী 

পরম সুন্দরী কষ! পতিত রুহ্িয়াছে এবং উর্ধে লক্ষ 

ক্রিয়া! একবার একবার উইঠচঃস্বরে রোদন করিতেছে; 

তান ভথাঁয় কেহই নাই, কিন্ত মেই কাঁমিলী শ্রাজপুন্রকে 

,দখিবাসাত্র শন্তে উঠিতে লীগিলঃ দেখিতে দেখিতে কপ 

হইতে প্রায় স্ৃম্ত প্রমাণ উঠিল, রাঁজপৃল্র জাশঙ্কএযুক্ত 

একবার পশ্চৎ হইলেন, আবার সাহদে নির্র কিয়া 

ত"্হায় উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ ক্ণারলেন, তখন কামিনা উত্তরায় 

ক্র ত্যাগ করিয়| কহিল হে মানরশ্রেষ্ট ' আঁপ্লকার মনো - 

স্চ1 পুশ হইবে* আপনি আঠার গমনে প্রতিনন্ধক হুই- 

(বন নাঃ এই কথ বলিডে বলিতে কামিনী প্রার ভূতীয় হু 

উঠিল। তাহা দেখিয়] রাজকুমার পুনরায় তাহার পরিষেষ 

“ক্র ধারণ করিয়া কহিলেন, সুখি ! তুমি এই রোদন 

করিআঝ্ছিলে আমাকে দেখিবামাত্র শুনাপথে উঠ্িতেছ, 
ইছণব কারণ কি? ভুমিত কখনই মানবকন্যা লহ, কেননা 

মানব মহ্ছিলা হইলে শুন্তপখে খগঙ্গ করিতে পারিতে শা? 

শাঙ্ছা হউক, তুমি কে? তোমার নাম কি? কোখী হইতে 
উালিয়ছিলে আর নায় বাঁ যাইতেছে? এই সমন 

'অমার লিফটে বিস্তীরিত করিয়া! কহ, নাতুব আম।র হস্ত 

ছাড়ায়! যাই পাছিবে মা, আমাকে লামালা অসগুষ্য 
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বলিয়া] জ্বন করিও না, আমি কবিধজ রাজার পুভ্্+ আমার 
নম বীরধজ, আমি কাহাঁকেও ভয় করি না, শক্তি,খষি 
আমাকে ছাদশ বত্সপ্ধের তপল্যার ফল প্রদান করিযমছেল, 

আমার বলধিক্য হইয়াছে” তোমাকে বল-পুর্ব্বক 
সরিয়। রাখিব । ইহ! শুনিয়] কামিনী হাস্য-বদনে ভূতলে 
দণ্ডায়মান হইয়া] কছিল, হে 'রাঁজপুত্র ! আপনি আমার 
বিবরণ কি একান্ত শ্রবণ করিবেন, তিনি বলিলেন হ1। অভ" 
পর কাঁমিনা আপনার রত্তান্ত বলিতে লাগিল | 

ছেম! নাম্নী এক স্বর্গনর্ভকী আছেন, তহির নাম বোঁধ 
করি আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেশ আমি তভীহারই 
প্রিয় সহুচরী, 'আমর নাম শ্রীমতী সর্ধতে ভদ্র | আমি 
একদিবস ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়] দেবরাজের সহশ্র- 

লোচন স্বীয় লোৌচনে দর্শন করিতেছিলাম* অকল্যাৎ 
দশ্ষিণ-পবলে আমার বক্ষঃস্থলের বস্্'উড়াইয়] দিল আমি 

কোন গুকারে সে বস্ত্র রাখিতে পাঁরিল।ম নাঃ তখন ক্ষ 

করি» অতিশয় অএ্রতিভ হইলাম এব কুচদ্বয়ে হস্তাচ্ছাঁদনদ 

করিয়া লজ্জায় অধোবদনে রহিলাম | দেবরাজ সেই অগ- 

রাপে আমার প্রতি অভিশাপ করিলেন, পাঁপীয়ঙ্জি! দেব- 
সভাষ্ধ মানবীর ন্যায় আচরণ করিজি, তুই এ স্থানের 
যোঁগ্যা নছিস, অরণ্যস্পে পতিত হইয়া থাকিবি । এই 

শশপ শুনিয়! আমি বাণকুলচিডে উছার চরণে শিরঃ অবশ্নত 

করিয়া তাছফে বু প্রকীর স্তব করিলাম, কিয়ওক্ষণ পে 

ভিনি' কপাবলো কন করিয়া! কহিলেন, সর্ধদভোভজ্দে 
অবণ কর? স্ব লীল গন্ধর্কর ফণা হেনা, বিশুধুিত্রের শাগে 



২ হেমোপাখ্যান | 

“মানবী জইয়। পাতালে রষ্ছিয়াছেঃ লেই হেমা উদ্ধার 
হুইলে তাহার মানবী অবয়ব দেখিলেই তুই এই শাপ 
হইতেবিমে।চন হুইবি | 

এই কথ। অবণ কৰিভে কনিডে এই অরণ্যকুপে পাতিভ 

কইলাম, এবং তদবধি অকক্ট-বছ্ছে ব্রেদন করিয়! বাল" 
যাপন করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনকার স্থন্ধদেশে হেমানু 

মানবী অনযব দেখিয়া আদি উদ্ধার অপ হইযা গন্সর্র্ষ- 

লোকে খীমন কপিতৈদ্ছি* আমার বমল পরিতণাগ ককন। 

ই) শাননা বংজপ্ুন বৈন্যশাপন্ হঈঘা কহিলেন, সি 
জমে কিকিঃওুকাঁল হাপুপন্গশ কব একী কথা জিজ্ঞাসা কন্ন, 

ভেমান্দীদুক বিশ্বমিত্র অভিশাপ কবিয়াছিলেন কি নিমিভ 

ভাঁছ] আমাকে বল» এই কণা শুনিষ। সর্বতো ভিদ্র! হেমা 

পদ্যন্ত জযুদষ বিবরণ যথাযথ বান করিল, ত তে 
র।জতনয স্বীয বন্ধু শ্বপ্ধসেনের 'আলোকিক পাবার অবগত 
হইয] শে1কে অপার হইয়া দলাদন করিরা কহিলেন, সখি 

আমবই নিনত্ত এ ছ্ুজনের মৃতু) হইয়ছে। এক্ষণে ইচ্ছা 

দেবর জীবিত হইবার কিছু উপ কহিতে পার ? সর্বতো ভদ্র 
বলিল,ল্জীদহ্যিন। আঁব জীবিত কইবেন ন1» যে হেতু হেম। 
উদ্ধাব পাইয। স্বদেছ গ্রপ্ত হইস্বাছেলত জেই হেমাকে যদাপি 

প্রাপ্ত হইতে পারেন তথা হইলেআপনকার বন্ধু শুরসেন 

ন৫6তে পারিবেন । এই কথা আ্রবণমাত্র বীজপুজ্র বাহ 
হিয়া বলিলেন, সখি ' হেমান্বীকে কি রূপে প্রাপ্ত হইব" 
'ভদ্গপায় বল» নতুবা জামি এ প্রাণ রইখিব নাঃ এক্ষণে 
তোমার লন্তু্েতপ্রাণভ্যাগ করিব । সর্ধতোভদ্রা বিপদ্গ্রস্ত 
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হই'য়। ভাবিল+ কি কার, বিশেষ কথ! প্রকাশ করিলে হেমা 

আমাকে অপরাধিনী করিবে, আহ্ব না বলিলেও রাজপুজের 

যেরূপ চি ইবকুল্য এদেখিতেছি ইহার জীবন রক্ষা হইবে 
ন], এ কথ। বলাই ভাল হয় নাই, যাহ? ছউক রাজতনযের 
জীবন রাখাই কর্তৃবয, পরে যে জপ ঘটনা হয় হইবে । এক 

ভাবিয়! সর্ধচ্োভদ্র। জেমাকে পাইবার উপাঁষ কাহ্ছিত 
»খিল | 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
পাস 

সর্ধতে (ভদ্র; কহিল, হে রাঁজপু্র ! আপনি শ্রবণ কক, 
কাঁদন্িনীর করশাঁখাঁতে যে আঙ্গুরীয় আছে এ দেখ নক্ষ- 
ত্রের ন্যায়, দীপ্তি পাঁইতেছে* এঁটী ইন্দ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক, 
হেম!র চিহ্বম্বরূপ॥ এ অর্ত্ুরীয় ব্যতিরেকে হেমা ইজ্দের 
অভাঁষ স্লাইতে পারিবেন ন!, নর্তকীগণের সকলেরই এইরূপ 
এক একতী চিচ্ছ আছে, দেই চিহ্ন ব্যতীত কোন নর্তকী 
দেবসভায় যাইবার ক্ষমতা নাই, বিশেষতঃ ঘৎ্কীলে কাঁদ 
শ্বিনীর ঘৃতদেছ অরণ্যানী মধ্যে পত্তিত হইয়াছিল, তখন 
ছেম এ অঙ্গুরীয়কটা কোন প্রকারে সঃগ্রন্থ করিতে পারেন৷ 
পাই, অতএব এ অঙ্তুরীয় লইতে হেমাকে অনুশ্াই সারাতে 
হইবে] এক্ষণে আপনি কাঁদশ্থিনীর অনামিকা! অঙ্গুলী 
হইতে অক্কুরীয় লইয়া অগ্জে আপনার অঙ্গুলীতে সীরণ 
কককন্, ত্পরে হেমার মানিবী দেহ জমুদে নিক্ষেপ করিবেন” 
আমি, এক্ষণে চলিলাম 1 এই বলিয়। সর্হৃতাভদ্র! আকাশ- 

মার্গে গমন করিল, কিয়দ্দুরে দেখিল হেমাজী শুম্যে বিচরণ 

করিতেছেন," সর্বতোভদ্রা ভীহ্থীকে যথাযোগ্য অন্ন 
করিয়া নত্রভাবে ভীহার জন্মুখে দণ্ডরমান! রহ্ছিল । হে 
বিরসন্দনে তাহাকে জন্বোধনান্তে বলিলেন, সর্রবতোভিত্রে ! 

তুমি কিকরিশে? মন্ুষ্যের নিকটে আমান্টে আবদ্ধ করিয়া 
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রাখিয়া আঁদিলে? ভবিষাতে কি' ঘটিবে কিছুই ভাঁরিলে 
না? আমিকি করিব, মর্ভ্যলোকে কষ্টের পরিশেষ নাই, 
বিশেষতঃ একবার বিশ্বামিত্রের শাপে যশ্পরোনান্তি ক্লেশ 
পাইয়। আলিয়াছি, এখম তিন দিবস অভীত হয় নাই, 
আবার কতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য লোঁকে থাঁকিতে হইবে, জার 

কত দিনের পরই বা নিষ্কৃতি পাইব, কিছুই ভাবিয়া স্থির 
করিতে গারিতেছি ন), এই বলিয়া তিনি বিমর্যভাঁবে রহি- 

লেন। তখন সর্ধতোৌভদ্র৷ ভাহার চিত্তের চাঞ্চল্য দেখিয়। 
কছিতে লশিন্ আর্য! আপনি ছুঃখিত হুইবেন না, রাঁজ- 
পুক্র সামান্ঠ মনুষ্য নছেন, তাহার আকুতি দেবতার স্কাঁ়, এ 
দেখুন রূপে কানন আঁলোকনয় হুইয়ছে। শভ্িখবির নিকটে 
ছ্বাদশ বৎসরের তপস্যার ফল প্রাপ্ত ছওয়াঁতে উহ্নীর কলেবর 
'অতি পবিত্র হইয়াছে অতএব আপনি অনর্থক আভিমন 

করিবেন ন1,এইরূপ তাহাদের কথোপকথন হইতে লাগিল। 

এখানে রাজপুজ্র মৃত কাঁদন্থিনীর করশাখা হইভে 

ইন্দত্ব অঙ্গুরীয় লইয়া অঞ্খে আপন্নীর অঙ্থণীতে 
ধারণ করিলেন” তত্পরে কাদন্থিনীর মৃতদেহ গভীর 

সাগরের পরোরাশি: মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শনি খাষির 
আশ্রমে প্রত্যাখম্ন করিতে লাগিলেন ॥ এমন ময় 

ছেমান্দী রাজতনয়ের পশ্চাদধানেনী হয়] তীহাকে 
জভুনয়  করিরাঁ পুৰবঃ পুঅঃ কছিতে ' লাশিলেন।। 
হে রাঁজতনয় 1 .আপনকার মনৌতীষ্ট সিদ্ধ ছুইবে, 
আমাকে অন্থুরীপনী প্রদান করিয়! যাডিন ছে মহন . 
'ছে মাঁনযীত্রগণ্যণ একবার কড়াইয়। এই আন্বাথিনীর, প্রতি 
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কৃপাবলোকন, ককন, আমি নিতান্ত শরণাপিন হুইলাঙঃ। 
আমাকে আর বঞ্চনা! করিবেন না, অনুগ্রহপুরর্বক আমার 
অঙ্গুরীয়টী প্রদান করিয়া আমার মাঁন রক্ষা ককন। ছে 
দয়ার্রচিত্ব ! আমাকে দেবমভায় আর অপদস্থ করিবেন 
না, অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া আমাকে উপকারপাশে ব 
ককন, আমি আঁপনকার যর্থসাঁধ্য প্রত্যুপকার করিৰ এবং 
এক্ষণে যাহা কহিবেন তাহা করিব । এইরূপ বারম্বাতর 

সম্বোধন কাঁরিতে করিতে রাজতনয়ের পশ্চাঁৎ পশ্চাঁ চলি- 
লেন | রাঁজপুজ্র যেমন দেখিয়াও দেখেন নাই, শুনিয়া 

শুনিতে পাঁন নাই এইরূপ ভাবে চলিলেন, কিয়ঞ্ধর যাইয়া! 

প্রত্যারত্ত হইয়া! কহিলেন, তুমি কেন আমার অঙ্গে সঙ্গে 
আঁিতৈছঃ আমার নিকট একটী বিষয়ে ,গ্রতিশ্রুত না 
হইলে তোমাকে এ জঙ্গুরীয় প্রদান করিব না, তুমি অঙ্গী- 
কাঁর কর তাহা হইলে অঙ্জুরীয় প্রদাঁন করি । হেমা কহিলেন, 

গ্রে অনুমতি ককন পশ্চাঁৎ অনাধ্য না হইলে অবশ্য 

আপনকাঁর কথায় প্বীকৃত হইতে পারি, নতুবা আঁপনক্লা 
কি আভিগ্রায় না জানিয়া কেমন করিয়?, এ্রতিজ্ঞাপাঁশে 

বদ্ধ হই, অপনকাঁর ইছ উচিত নঙ্ছে যে আমার অঙ্গরী'য় 
আপামি গ্রহণ করেন» তবে রাজা বলিয়া যদি ইহাতে ক্ত্ব 
বিবেচনা করেন, তাহাওস্করিতে পারেন না৯ কেননা ইহাতে 
আমার স্বত্ব আছে, অস্মদিক ধনেই বাঁজার অধিকার, 

যাহাছুউক, আপনি জামার, ধন আমারে অপণ ককন-) 

রাঁজপুজ্র কহিলেন? মৃত ব্যক্তির ধনে, খুযার অধিক 1র, 

এ ধম ত'তোঁধার প্রার্থনার বিষয় দেখিতেছি 11 “জ্যাক 
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নাসা বদনে ফছিলেন” এ আমার অঙ্গুরীয় ইহাতে 
ঘঙার লাম খোঁদিত রহিয়াছে» ভবে যদি নিতান্তই প্রদান 
না করেল, আমার দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়টী* গ্রহণ করিয়া আমার 
স্বনামাক্িত অন্ুরীয় পরিবর্ত ককনঃ কেননা ইহ! ভিন্ন 
আমর দেনসভায় যাঁওয়] ছুর্ঘট। রাজপুত্র ভাঁরিলেম 

অঙ্গুরীর বিনিময় করিলে আঁমার অভীষ্ট দিদ্ধ হইব?র 
শম্বযোগ ছয় কিন্ত তাহ! করিলে হয়ত আবাঁর ইনি দেবসভায় 

চলিয়1 যাইবেম» বহুকাল ইচাঁর সঙ্গব।স-জনিত স্তখলাভে 

বঞ্চিত হইব, এই ভাবিয়া অঞ্জে প্রদান ল1 করিয়া তাহাকে 
প্রতিশ্রত করাইলেন5 ভেমাঙ্গী বচনবদ্ধ হইলে ভিনি' গণি" 

গ্রহণ গুধর্থনা কবিলেন, তাহাতে ছেমাজশী লন্মাভ হইলে 
উভয়ে শক্তি,খধির আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন । 

মে পূর্বদিক দীপাযমান হুইল,আকণ দেব সপ্ডবশ্বের ভাশ- 

প্শ্মি সংগ্রহ করিষা অগ্ে দর্শন দিলেন পরে হুর্াযদের 

স্রনজ্জীতভৃভ চইয় দিবা বিমানারো হণে আবিভুতি হইলেন? 
ক্রমে মেদিন'মগুল সৌবর।গে রঞ্জিত হুইয়া অপুর্ব জী ধারণ 
করিল, জগতের, প্র।শী সকল উদ্বোধিত হই আপন আপন 

লার্ষে/ ব্যাপৃত হুইল+ দেবর্ষিপণ নেদধনি করিয়া মুলক 
আর্ত করিতে "লাশিলেন, ভূমশডলে মুনিগণ সাধনের 

বুম শ্রী কুশাস্ন কমগুলু প্রতৃতি”আহরণ করিম) প্রীতঃ- 
ধা করণার্ে স্থানে স্থানে উপবেশন করিতে লাগিলেন, 

বিপিনাস্থিত তক%ণ নিজনিজ শুবর্ণমপ্ডিত শিরোদেশ নত 

করিয়! যেল দিরীকরকে নমস্কার করিতে দোগ্ল* বিহঙ্গগণ ও 
কলরব করত যেশ মুনিদিগের লামগাঁনের প্রভিধানি করিতে 
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লাগিল, সেই সময়ে রাজকুমার, হেষাকে সঁমভিব্যাহ্ছারে' 

লইয়! শক্তিখধির আশ্রমে আলিয়া দেখিলেন, খষি জে 

স্থানে নাই কেবল গুরসেনের মৃত দেহটী পতিত হইয়! 
রহিয়াছে, ইছা দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে যত্পরোনীজ্তি 

স্ঃখ উপস্থিত হুইল+ কি হইবে, কে আমার অখাকে জীবিত 

করিবে এই ভাবিয়া! শোকাকুলচিত্তে রোদন করিরা হেমা 
প্রতি কহিলেন, পরিয়ে ! আমার সখা আর জীবিত হ্থইলেন্ন 
ন1, বোধ করি এ জন্মে আর জীবন লাঁভ দর্শন করিতে 
পাইব না, এক্ষণে তুমি যদ্যপি ইহার কোন উপায় করিতে 

পাঁর, ভা! হইলেই আমি প্রা রাখিব নতুবা বদ্ধুকে দাহ 
করিতে যে অগ্নিকুণ্ড করিব দেই অগ্নিতে প্রবেশ করিক়! 

প্রাণ পরিত্যাগ করিব” এই বলিয়া! তিনি ব্যাঁকুলচিত্তে অগ্থি- 

কু করিতে উদ্যত হুইলেন। তখন হেমাঙ্জী তাহার হুত্ত- 
ধারণ করিয়! বিনীতভ্ঞাবে বলিলেন, জার্ধা। আপনি চিত্ত 

স্থির কক্কনঃ আমি উহার উপায় করিতেছি কিন্ত আপনি 
বলুন যে শুরসেন জাঁবিত হইলে আমাকে ত্যাগ করিরেন, 

রাজকুমার কহিলেন, গ্র্য়ে! তুমি কি আমাকে রহল্য 

কহিতেছ কি সতাই কহিতেছ আঁমি, কিছুই বুঝিতে 

ঝা 

পারিতৈছি লা । ০হমা বালিলেন আমি অধপনাকে পরিহাজ 
করি. নাই সত্যই কহিভেছ্ছিঃ আপনি যদি আমাকে পরি- 

ত্যাগ করিতে স্বীরূত হন তাহা? হইলে আমি শুরসেন্দের 

জীবন বিধান করি ইহা, শুনিয়া হাস কহিলেন, 
পরিয়ে তোমাকে ব্যাশ করিব কোন বিচ্ছু কথা বন্ধুর 

নিশ্বিত্ব জীবন-পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, বিশেষত দ্িদধুই. শ্রাণাত। 
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'থিক্, রমনী তাঁদৃশ নহে, যেহেতু রমণী হইতে মনুষ্য! 
বিপদ্প্রস্ত হন কিন্তু বন্ধুবলে মনুষ্যগণ সেই বিপদ হইতে 
উদ্ধার হুইয়! থাকেন । তাঁহার প্রম্ণি দেখ রঘুবৎশ চড়া 

গণি বিপদ উদ্ধারণ মহাঁআা রাষচক্্র রমণী হইতে ঘোর 

বিপদে পড়িয়াছিলেন কিন্ত বন্ধুবলে সেই বিশদ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব এই জগ্গভীতলে বন্ধুত্ব ধর্ম্মাই 
শ্রেষ্ঠ, ইছাঁতে দীতা, কৃপণ* সুজন, দুর্জন জানিতে পার" 
যায়, এবহ সবকলুতি ও ভুক্কৃতির অনুমান হয়ঃ আর ঘশঃকীী্তি 

ও ধশ্মের প্রীভর্ভীব হয়, বন্ধুর তুল্য ধন আর লাই । এক্ষাণে 

ঘদি বন্ধুকে প্রাপ্ত হই তা হইলেই আমার যথেষ্ট লাভ 

হইবে, আমি ভও্ক্ষণাৎৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিব, এক্ষণে 

তুমি আর বিলম্ব করিও মা» শীভ্ব শুরসেনকে বাঁচাইবার 
উপায় কর। 

ইন শুনিয়া হেমাঙ্গী যোগাসন করিয়া ইন্দ্রের 
বাঁধন! করিতে লাশিলেনঃ তাছাঁতে দেবরাজ পরি” 

তুষ্ট হইলেন এবং গুত্যক্ষ আলিয়া শুরদেনকে জীবিত 

করিলেন 1 তখন সব্বতো ভদ্রাণ্ ,ভ্রিয়সখী বিচ্ছেদে কাতর! 
হুইস] ইন্দ্রের সমভিব্যাহারে আনিরাছিলঃ দেবরাঁজ তাহাকে 

অন্কত্তি কা রলেঞ্ যাবৎ তোঁমার জ্রিয়সত্ধী রাঁজ-কর্তৃক 

পুরিণীত হুইয়) বিহারাঁদি করিবেন তাঁবঙ ভুমিও এই মর্তা- 

ভিত অবস্থিতি করিয় উহ্থার সহচর ভাবে কাঁলমাঁপন 

করিও । সর্ব্বতেটুভদ্রা তথাজ্ত বলিস অন্মত্তি দিল এবং নে 
. মনে ভুমি-শাা শৃরসেমের প্রতি জাপন, অন্ুরাগিশচেক 
কটাঙ্গাতি করিতে লরগিলেন । দেবরাজ সে মল করি” 
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লেন। রাজপুত্র স্বীক বন্ধুকে পুলজ্জীবিত দেখিক্স] আছ্ল?দে 

পরিপূর্ণ হইলেন এবং হ্থেমকে বহু প্রশংসা করিয়া কছি 
লেন, প্রিয়ম্বদে ! তেকশার গুণেই আমি শ্রাণাধিক বন্ধুকে 
প্রাপ্ত হইলাম, জগদীশ্বর তোঁমাঁর মঙ্দল ককন, এক্ষণে 
তোমার ইন্দ্রদত্ত অঙ্গুরীর দিতেছি তুমি গ্রহণ করিয়া] স্ব 
্ছালে গমন কর+ আমি তোমাকে পরিতাখগ করিলাক্ষঃ 

আমার প্রতি বিরক্ত হইও না; এই বলির ছেমার অঙ্ক” 

ব্ীয় হেমাঁকে প্রদান করিলেন । 
তঙ্পরে শুরসেনকে প্ুমঃ পুনহ আলিঙন করিছে 

লাগিলেন, ভাঙ্কার নেত্র যুগল হইতে অনন্দ অশ্রু" বিগ- 
লিত হইতে লাখিল। শুরসেন সপ্তোশ্খিতের মায় উদ্ধিভ 

হইয়া বন্ধুকে গ্রত্যালিদ্দন করলেন এবং কহিলেন, এ 
বরবর্ণিনীরী কে? আর বিষগ্ভাঁবে আবস্থিতি করিতেছেন 
কেন ? ইহাকে যেন চিন্তান্বিত দেখিত্েছি এব যেন আশ 

মাকে কিছু বলিবে বলিবে বলিয়া বোঁধ হইতেছে । শুর- 

সেনের এই কথা অনাপ্ত হইতে না হইতেই ছেম1 নগ্ত্র- 
ভাবে বলিলেন, আ'ব্য ! আপনি আমকে পরিত্যা্ 

করিবেন না!» জানি আঁপনকার অন্তঃকরণ বুঝিবার নিমিজ্ত 
ত্যাগের কথা কহিয়াছিলাম» এক্ষণে *দখিলাম আপনি 
খথার্থই বন্ধুহিটিষী, আপনকার তুলা ব্যস্ত আবনী- 
মগ্ডলে প্রাপ্ত হওয়! ছুল্ভি) আমি ্বর্সনর্তকী, আরম 

ভাঁব ভঙ্গিতে দেবখণের মন মোহিত 1 কমিয়া থাকি? 

আপনি মনুষ্য হুইপ) অনেক ক্রেশে ফিসাদাকে প্রাপ্ত 
হইয়াঁও একুরে, লিমিত ভাগ করিতে -ক্বীকখুর করিলেম, 
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ইহ! অতি আঁম্চর্য্য, মনুষ্য হইয়া কেহই এমন করিতে 
পাঁরে নাঃ আপন্কাঁর কর্যি দেখিয়া আমি আরও বাধিত 
হুইতেছি, এক্ষণে আমাকে গ্রহণ ককন্ব। 

এইরূপ বলাতে রাজতনয় ঈষত হান্য করিয়া! কহি- 
লেন, প্রিয়ে ! আমিত তোমাকে পরিভ্যাথ করিতে অঞ্চে 

সম্মত হই নাই, তুষ্িই নিজে পরিত্যাগের অনুরোধ 
করিয়া তাঁছাতেই আমি জে বিষয়ে সম্মত হুইয়াছিলাম 

নতুবা তোমার ন্যায় সর্বাক্দগ সুন্দরী অমানুষিক গুণ 
লম্পননা কার্মিপীকে কে চক্ষুর অন্তরাঁল করিতে পারে" 
যাহা হউক তৌঁমা হইতে যে আমার জীবনজীবক্ষ বন্ধু- 
রত্ব প্রাণ প্রাপ্ত হইলেন ইহার পরিশোধ কিছুতেই 
কন্সিভে পীরির না» তবে যদি আমার হৃদয় সর্ধন্ব অধি- 
কাঁর করিয়] আমাকে নিষ্কৃতি দাও তাহাই আমি ভাগ্য 
করিয়া মানি | 

এইরূপ কথোপকথনের পর শুরমেন কহিলেন, বন্ধে ! 
আজ বড় আনন্দের দিন, চলুন আর্ধাকে লইয়। রাজ্যে 

ধামন করা যাঁউিক, আমাদের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব সকলে 

অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, আর আঁঙারও 

মলোভিলাষ পুর্ণ ঞছইল, বিধাতা ককন আপনাদের যোগ 
মণিকাঞ্চিনের ন্যায় পৌরররের আঁনন্দজনক হউক । 
ক্র বলিয়া খ্মনের "নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, বাজাও 

 ধয়স্যকে জর্ধধুতাভদ্রার প্রতি সারা ভৃষ্টি ক্ষেপণ 
করিতে দেখিয়)' হাস্য করিয্পা কহিলেন্স, বন্ধু! তোমাকে 
গৃহ গমূনে দত ব্যস্ত দেখিতেছি কেপ», আথাইিথকে 
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ফেলিয়াই গমন করিতে প্রস্তুত ? শুরসেন অপ্রস্তুত হুইয়] " 
কহিলেন, না নাঃ মহারাজ আঁর্পনাদিথকে রাখিয়। যাইব 
না, তবে কিনা পথটা পরিষ্কার করিতে করিতে যাই, 
আর বন্ধুর বিবাহে বাদ্য হউক না হউক দেশে গিয়াত 

বাঁজার হাটা করিতে হইবে তাহা অগ্জে না যাইলে 
কেমন করিয়া চলিবে / 

বীরধ্বজ সন্ত হইয়া! কহিলেন, কেন তোমার কি 

লগ্ন বহিয়াশ্যাইবে? ভয় নাই হয়ত এক উদ্যোগেই সুই 111 

ছেমা কহিলেন আমার বয়স্যার সহিত আঙিনার বয়স্যের 
ঘটকতা আমিই করিয়া! দি? এক ক্ষুরে উভয়েরই চলিবে | 

এই বলিয়া পরিহাস করিলে রাজ! কহিলেন, প্িয়ে 

বন্ধুর ক্ষুরের অভাঁন নাই তাহ ভাঁবিতে হইবে শা । এক্ষণে 

চল রাজো গমন করা জাউক । 

অনন্তর সকলে স্বরাজ গমন করিলে শরজাথণ পুলকিত 

হুইয়া ভানন্দোৎ্সব করিতে লাগিল |রাঁজা বন্ধুর বিবাহ 
যথবিধি সম্পন্ন করাইয়া অনন্তর স্বয়ং হেমার পানি গ্রহণ 
করিয়া বন্ধুকে দ্বতুল এশ্বর্ের অধিকারী করিয়া পরম 

আবে রাজা ভোগ গ করিতে লাগিলেন ইতি 

ছেমোঁপাখ্যান সমাপ্ত । 

পান 

কলিকাত] নং ৯৯ আঁহীরীটোল! এ এন্, এছ শীলেন বস্ত্র 
“ভ্রীন্তালাল শীল ছার মুত তত 
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